
سعادة  أعلن  قنا-  الدوحة- 

المري  صميخ  بن  علي  الدكتور 

منتدى  إطالق  عن  العمل،  وزير 

القطاع  في  الوظائف  لتوطين 

بمشاركة  دوري،  بشكل  الخاص 

المنظمة  الجهات  ممثلي 

للقطاعات ذات األولوية في توطين 

عدة  على  بناء  وذلك  الوظائف، 

معايير ذات عالقة بالوضع الحالي 

نسب  لزيادة  وقابليتها  للقطاعات 

التوطين.

تلك  أن  إلى  سعادته  وأشار 

الصناعات  تشمل  القطاعات 

والخدمات،  التحويلية، 

والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا 

باإلضافة  واالتصاالت،  المعلومات 

وقطاعي  المالي  القطاع  إلى 

الصحة والتعليم.

العمل  وزير  سعادة  وأوضح 

خالل  أمس  مساء  كلمته  في 

للشركات  الوزارة  تكريم  حفل 

بتوطين  المتميزة  والمنشآت 

الخاص،  القطاع  في  الوظائف 

الكوادر  استقطاب  في  وساهمت 

منها  واالستفادة  المؤهلة  الوطنية 

أن  التنمية،  مسيرة  تعزيز  في 

يهدف  الوظائف  توطين  منتدى 

التوطين  بخطط  التعريف  إلى 

الخاص  القطاع  شركات  ودور 

على  للقدرة  جديدة  آفاق  وفتح 

العمل،  فرص  وخلق  النمو 

من  إضافية  نسب  الستيعاب 

يوفر  المنتدى  إن  وقال  التوطين، 

للفاعلين  حوارية  ومنصة  فضاء 

الممارسات  وأفضل  األفكار  لتبادل 

في مجال توطين الوظائف.

من  والتي  العمل  وزارة  أن  وبين 

توطين  اختصاصاتها  ضمن 

الخاص،  القطاع  في  الوظائف 

وزارة  مع  بالتنسيق  تعكف 

والمؤسسات  والتعليم  التربية 

الفجوة  تقليل  على  التعليمية 

العمل  سوق  احتياجات  بين 

ومخرجات التعليم.

رئيس التحرير المسؤولرئيس مجلس اإلدارة
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صاحب السمو 
يلتقي امبراطور اليابان

استعداد شامل للمونديال

سموه يعرب عن تعازيه بوفاة شينزو آبي

قطاع الرعاية الصحية 

منتدى لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص
أعلن عن إطالقه وزير العمل

فتـح بــاب القبـول.. األحـد 
جامعة قطر: 

استعراض »الخدمات الصحية«
ثمن نتائج زيارة المستشار األلماني لقطر.. مجلس الوزراء:

بحث سياسة الشراكة 
بين القطاعين 

االستماع إلى تقرير حول 
توظيف القطريين

صاحب السمو يهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء

التقى   - قنا   - طوكيو 

السمو  صاحب  حضرة 

الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى، 

صاحب  أمس،  صباح 

ناروهيتو  الجاللة 

اليابان،  امبراطور 

في  االمبراطوري  بالقصر 

العاصمة طوكيو.

أعرب  اللقاء  بداية  وفي 

المفدى،  األمير  سمو 

عن  االمبراطور  لجاللة 

وصادق  تعازيه  خالص 

رئيس  بوفاة  مواساته 

السابق  الياباني  الوزراء 

شينزو آبي.

اللقاء  خالل  جرى  كما 

العالقات  استعراض 

البلدين  بين  الوثيقة 

باإلضافة  الصديقين، 

إلى تبادل األحاديث حول 

عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المتبادل.

اختتم ديوان الخدمة المدنية والتطوير 

الحكومي، بالتعاون مع مجلس قطر 

للبحوث والتطوير واالبتكار، بنجاح، برنامج 

قادة االبتكار الحكومي، والذي ُعقد في الفترة 

من 11 - 15 سبتمبر. يهدف البرنامج إلى 

إلهام المشاركين وتعزيز قدراتهم ومنحهم 

األدوات التي يحتاجونها حتى يتمكنوا من 

المساهمة في دفع عجلة االبتكار اليوم 

ويكونوا قادة لالبتكار في مؤسساتهم. 

استقبل البرنامج ثالثين مشارًكا من رؤساء 

األقسام ومدراء اإلدارات المعنية بالبحوث 

والتطوير واالبتكار في عدة وزارات، وقد رّكز 

على تشجيع المشاركين على أن يصبحوا 

روادا لالبتكار الحكومي في مؤسساتهم.

أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت أمس 

ترخيصًا فرديًا لتقديم شبكات وخدمات 

االتصاالت العامة عبر األقمار الصناعية إلى 

شركة »ستارلينك ستااليت قطر«، وذلك 

بعد صدور قرار من سعادة السيد محمد بن 

علي المناعي، وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات.

ح هذا الترخيص لشركة ستارلينك 
ِّ

وُيَصر

ستااليت قطر بتقديم خدمات اإلنترنت 

ذات النطاق العريض عبر األقمار الصناعية 

لألفراد والمؤسسات في دولة قطر، وذلك 

عبر كوكبة من األقمار الصناعية التابعة 

لشركة سبيس أكس في المدار األرضي 

المنخفض، حيث توفر تغطية شاملة 

لخدمة اإلنترنت في جميع أنحاء العالم، 

وتشتمل الخدمات الرئيسية التي تعتزم 

الشركة تقديمها في دولة قطر على خدمة 

إنترنت أساسية ستقدمها للمستهلك 

بشكل مباشر عبر األقمار الصناعية، وخدمة 

متميزة ُمصّممة خصيصًا للشركات وكبار 

المستخدمين، وُتتيح هذه الخدمة سرعة 

تنزيل تتراوح من 150 – 500 ميغابت في 

الثانية ومدة انتقال تتراوح من 20  – 40 مللي 

ثانية. وذلك باإلضافة إلى خدمات أخرى قد 

تفيد مشغلي الهاتف الجوال المحليين.

ديوان الخدمة المدنية

إصدار ترخيص لـ »ستارلينك«

اختتام برنامج قادة االبتكار

اتصاالت عبر األقمار

16001
2022/4774

استعراض العالقات الوثيقة 
بين البلدين الصديقين

خدمة »3767« قسيمة
إنجاز األعمال المرتبطة ببطولة كأس العالم

بنية تحتية متكاملة 
في مناطق مختلفة

شبكات للصرف الصحي 
والمياه المعالجة

طرق ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية

الدوحة - قنا - أكدت وزارة الصحة 

الصحية،  الرعاية  وشركاء  العامة 

بما في ذلك مؤسسة حمد الطبية 

األولية  الصحية  الرعاية  ومؤسسة 

األخرى  الرئيسية  والمؤسسات 

دولة قطر، استعدادها لتفعيل  في 

لالستجابة  شاملة  خطط  ونشر 

االقتضاء،  عند  الكبرى،  للحوادث 

 FIFA العالم  »كأس  بطولة  خالل 

قطر 2022«.

أمس  لها  بيان  في  الوزارة  وذكرت 

أنها عملت خالل السنوات األخيرة، 

الصحية  الرعاية  مؤسسات  مع 

المحلية وكذلك الشركاء الدوليين 

لالستجابة  خططها  تطوير  على 

للحوادث الكبرى.

وزارة  بين  الشراكة  من  وكجزء 

الصحة  ومنظمة  العامة  الصحة 

»الرياضة  مشروع  في  العالمية 

خبراء  يعمل  الصحة«،  أجل  من 

الصحة  منظمة  من  الكوارث  إدارة 

مع  جنب  إلى  جنبا  العالمية 

نظرائهم من الخبراء في قطر لدعم 

تطوير خطط االستجابة.

اإلعالن عن قرارات القبول »16« يناير المقبل
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بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء

صاحب السمو 
يهنئ ولي العهد السعودي

صاحب  حضرة  بعث    - قنا   - الدوحة 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

أخيه صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 

بالمملكة  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد 

العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة 

تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، متمنيا 

البلدين  بين  وللعالقات  التوفيق  له 

الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

نائب األمير يهنئ ولي العهد السعودي

رئيس الوزراء يهنئ ولي العهد السعودي

نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث    - قنا   - الدوحة 

األمير، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

بالمملكة  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 

لمجلس  رئيسا  تعيينه  بمناسبة  الشقيقة،  السعودية  العربية 

الوزراء.

الدوحة- قنا -  بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى صاحب 

ولي  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 

الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة،  العهد رئيس مجلس 

بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

ترأس الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية

مشاورات سياسية بين قطر 
وهيئة العمل الخارجي األوروبية

أمس،  الدوحة،  في  ُعقدت   - قنا   - الدوحة 

جولة المشاورات السياسية الثانية بين وزارة 

الخارجية في دولة قطر وهيئة العمل الخارجي 

باالتحاد األوروبي.

ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان 

للشؤون  الدولة  وزير  المريخي  سعد  بن 

األوروبي  الجانب  ترأس  بينما  الخارجية، 

العام  األمين  نائب  مورا  انريكي  السيد  سعادة 

الخارجي  العمل  لجهاز  السياسية  للشؤون 

لالتحاد األوروبي.

استعراض  السياسية  المشاورات  خالل  جرى 

عالقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها.

قطر تشارك 
في المؤتمر السنوى للبستنة

المؤتمر  في  قطر  دولة  تشارك   - قنا  ألمير- 

السنوي الرابع والسبعين للجمعية الدولية 

معرض  ينظمه  الذي  البستنة،  لمنتجي 

إكسبو فلورياد 2022 بمدينة ألمير الهولندية 

خالل الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري.

األمين  الخوري،  علي  محمد  السيد  وأعلن 

2023 الدوحة رئيس  العام لمعرض إكسبو 

العد  بدء  عن  المؤتمر  في  القطري  الوفد 

معرض  أهم  قطر  دولة  الستضافة  العكسي 

عام  عنه  يفصلنا  والذي  للبستنة،  دولي 

واحد، مؤكدا استعداد دولة قطر الستضافة 

تقدما  حققت  أن  بعد  المميز،  الحدث  هذا 

إكسبو  موقع  وتشجير  تطوير  في  كبيرا 

مشاركتها  دولة   30 وتأكيد  البدع،  بحديقة 

عدد  يصل  أن  متوقعا  اآلن،  حتى  بالمعرض 

الدول المشاركة إلى 80 دولة.

وأعرب السيد محمد الخوري عن تطلعه ألن 

وأن  للتغيير،  حافزا  الدوحة  إكسبو  يكون 

شؤون  أبرز  ومناقشة  للحوار  منصة  يكون 

البستنة واالستدامة والبيئة، وساحة لتبادل 

المعرفة حول االبتكار والتكنولوجيا لتسهيل 

التحول الدولي نحو المدن الخضراء.

الدوحة، فرصة فريدة   2023 ويعتبر إكسبو 

المستوى  على  البستنة  حلول  لمناقشة 

الشرق  في  األولى  للمرة  والعالمي  المحلي 

الثقافي  للتبادل  فرصة  يعد  كما  األوسط. 

بين الدول المشاركة. 

وفي إطار االستعدادات الجارية، والعمل على 

عمل  فريق  سيقوم  الزوار،  من  المزيد  جذب 

إكسبو 2023 الدوحة بسلسلة من األنشطة 

الفعالية  حول  التوعية  لنشر  التسويقية 

للجمهور بشكل عام.

التي نفذتها قطر لبطولة كأس العالم

مسؤول دولي يشيد 
بمشاريع البنية التحتية

محمد  عادل  السيد  قال   - قنا  بوخارست- 

الدولي  لالتحاد  اإلقليمي  الممثل  درويش 

للدول  اإلقليمي  المكتب  ومدير  لالتصاالت 

دولة  استضافة  إن  االتحاد:  في  العربية 

قطر ألكبر بطولة رياضية في العالم كأس 

2022 ألول مرة في الشرق  FIFA قطر  العالم 

شهادة  يعتبر  العربية،  الدول  وفي  األوسط 

في  قطر  إليه  وصلت  الذي  التطور  على 

يتعلق  فيما  سيما  ال  الماضية،  السنوات 

بمشاريع البنية التحتية في الدولة.

تصريح  في  درويش،  عادل  السيد  وأعرب 

مؤتمر  في  المشاركة  هامش  على  قنا  لـ 

الدولي  لالتحاد  المفوضين  المندوبين 

الرومانية  بالعاصمة  المنعقد  لالتصاالت، 

بطولة  تتكلل  أن  في  أمله  عن  بوخارست، 

بنجاح،   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

للمنطقة  سينسب  النجاح  هذا  أن  خاصة 

العربية ككل، بما يعظم فرص استقطاب 

المنطقة  إلى  العالمية  الفعاليات  هذه  مثل 

مستقبال.

اللجنة  استحدثت  قطر  أن  إلى  وأشار 

تنفيذ  بهدف  واإلرث  للمشاريع  العليا 

الستضافة  الالزمة  التحتية  البنية  مشاريع 

البطولة، ووضع  نسخة تاريخية مبهرة من 

التشغيلية  بالعمليات  والقيام  المخططات 

لتساهم في تسريع عجلة التطور، وتحقيق 

دائم  إرث  وترك  للدولة،  التنموية  األهداف 

لقطر والشرق األوسط وآسيا والعالم أجمع.

والمنشآت  االستادات  أن  على  وشدد 

الرياضية األخرى، ومشاريع البنية التحتية 

تنفيذها  على  العليا  اللجنة  تشرف  التي 

بالتعاون مع شركائها تسهم في استضافة 

بطولة متقاربة ومترابطة، ترتكز على مفهوم 

شامل،  بشكل  الوصول  وسهولة  االستدامة 

ستتحول  البطولة  انتهاء  بعد  أنه  خاصة 

إلى  بها  المحيطة  والمناطق  االستادات  تلك 

مراكز نابضة بالحياة المجتمعية، مشكلة 

منه  لتستفيد  اإلرث  أعمدة  أهم  أحد  بذلك 

األجيال القادمة.

تم  التي  التحتية  البنية  أن  إلى  ولفت 

وتكنولوجيا  االتصاالت  تضمنت  تدشينها 

أفضل  تقديم  على  حرصا  المعلومات 

للمساهمة  التكنولوجية  الخدمات  وأحدث 

في إنجاح هذا العمل الضخم.

قطر  في  االتصاالت  قطاع  أن  على  أكد  كما 

العالم،  في  الرائدة  القطاعات  من  أصبح 

كبرى  الستثمارات  جاذب  إنه  حيث 

إطالق  وآخرها  المجال،  هذا  في  الشركات 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة 

أول  مايكروسوفت  شركة  مع  بالشراكة 

عالمية،  سحابية  بيانات  مراكز  منطقة 

المجال،  هذا  في  جديدة  آفاقا  يفتح  بما 

الناتج من قطاع  الوطني  الدخل  ويعظم من 

االتصاالت.

بشأن إجراءات دخول القادمين عبر منفذ »أبو سمرة«

بدء االجتماع التنسيقي القطري ــ السعودي

القطري-  التنسيقي  االجتماع  أمس  انطلق 

دخول  إجراءات  بشأن  الثالث  السعودي 

خالل  الحدودي  سمرة«  »أبو  منفذ  عبر  القادمين 

ويستمر   ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  بطولة 

يوَمين بفندق شيراتون الدوحة.

ترأس الوفد القطري في االجتماع العميد ناصر 

بن عبدالله آل ثاني مدير إدارة جوازات المنافذ، 

بينما ترأس الوفد السعودي العميد سعود بن 

بندر السور مساعد مدير عام الجوازات لشؤون 

المنافذ.  في بداية االجتماع، رحب العميد ناصر 

بن عبدالله آل ثاني بالوفد السعودي في بلدهم 

تثمر  وأن  التوفيق،  لهم  متمنًيا  قطر،  الثاني 

المطلوب  التنسيق  إحداث  في  المبذولة  الجهود 

الجماهير  دخول  انسيابية  في  يساهم  الذي 

الحالي  االجتماع  أن  إلى  وأشار  قطر،  دولة  إلى 

يأتي استكماال لما تم مناقشته في االجتماعين 

المشترك فيما  التعاون  السابقين بهدف تعزيز 

بطولة  فترة  خالل  والخروج  بالدخول  يتعلق 

كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقد تم استعراض آخر المستجدات حول آليات 

أثناء  قطر  لدولة  للقادمين  المعتمدة  الدخول 

منفذ  عبر   2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  بطولة 

أبو سمرة الحدودي. 

كما ناقش االجتماع عددا من الموضوعات التي 

تم طرحها خالل االجتماع السابق وما توصل إليه 

الجانبان من تنسيق، وكذلك مناقشة عدد من 

الموضوعات المدرجة على جدول األعمال.

منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف

»تكساس« تنظم منتدى الصيانة واإلصالح الصناعي

وشكل المنتدى منصة مهمة لتبادل الخبرات 

واإلصالح  الصيانة  مجال  في  والمعارف 

الصناعي، خاصة وأن دولة قطر تعمل دائما 

الصناعية  ومرافقها  منشآتها  تطوير  على 

لتطوير  بالغا  اهتماما  مؤخرا  وأولت  الكبرى، 

سلسلة  نظام  على  يعتمد  تصنيع  قطاع 

توريد فعال للمكونات واألدوات الصناعية.

الخبراء  من  مجموعة  المنتدى  وجمع 

بين  األفكار  لتبادل  المعنية  واألطراف 

والتعليمية  والتقنية  التجارية  القطاعات 

التي  والتحديات  بالفرص  يتعلق  فيما 

تواجه قطاع الصيانة واإلصالح الصناعي في 

الشراكات  لتطوير  منصة  وفر  حيث  قطر، 

في  المتقدمة  واإلمكانات  الخبرات  تعزز  التي 

مجال الصيانة واإلصالح الصناعي.  وفي هذا 

ماالفي،  أوكتافيو  سيزار  الدكتور  أكد  اإلطار 

قطر،  في  إم  آند  إي  تكساس  جامعة  عميد 

مهندسيها  إمكانات  بتطوير  الجامعة  التزام 

مباشر  إيجابي  تأثير  إحداث  على  القادرين 

سعادته  عن  معبرا  القطري،  االقتصاد  على 

المجال  لخبراء  المنتدى  باستضافة 

والتحديات  الفرص  واستكشاف  الصناعي 

في  والصيانة  اإلصالح  مجال  تواجه  التي 

التدريبية  البرامج  تطوير  يتيح  بما  قطر، 

والتعليمية الضرورية بهذا المجال المهم في 

السيد  وقدم  العالم.  أنحاء  ومختلف  قطر 

المدير  تشيناباندي،  تشيالمبارسان 

يوتيكتيك  كاستولين  لشركة  اإلقليمي 

ميدل إيست، العرض الرئيسي في المنتدى 

حول ما وصفه بقيمة وتأثير عمليات اإلصالح 

حيث  عام،  بشكل  االقتصاد  على  والصيانة 

التي  التحديات  بعض  على  الضوء  سلط 

لقطاع  العمل  فرص  وحدد  الصناعة  تواجه 

الدكتور  ألقى  كما  المحلي.  التصنيع 

الهندسة  برنامج  رئيس  خريشة،  مروان 

إم  آند  إي  تكساس  جامعة  في  الميكانيكية 

»التطورات  بعنوان  رئيسية  كلمة  قطر،  في 

التكنولوجية للتصنيع حسب الطلب وتوريد 

أهمية  على  فيها  شدد  الهندسية«،  المكونات 

قطر  من  تتخذ  التي  التصنيع  شركات  قيام 

لتظل  الحديثة  التقنيات  بتكييف  لها  مقرا 

قادرة على المنافسة وتنمية أعمالها.

الدوحة - قنا -  نظمت جامعة 
تكساس إي آند إم في قطر، إحدى 

الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
المنتدى الخاص بالصيانة واإلصالح 

الصناعي بالتعاون مع العين 
القابضة، وبحضور عدد كبير 

من الخبراء والمختصين الذين 
يمثلون جهات حكومية وشركات 

القطاع الخاص.
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رحب بنتائج مباحثات صاحب السمو مع المستشار األلماني.. مجلس الوزراء:

زيارة شولتس إضافة لمسار عالقات الصداقة

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  ترأس  قنا-  الدوحة- 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن 

الداخلية االجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس 

بمقره في الديوان األميري.

عبدالله  بن  محمد  السيد  سعادة  أدلى  االجتماع  وعقب 

السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية االجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج مباحثات 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

شولتس  أوالف  السيد  ودولة  الله«  »حفظه  المفدى  البالد 

التي  الصديقة  االتحادية  ألمانيا  جمهورية  مستشار 

األحد  يوم  قطر  دولة  إلى  الرسمية  زيارته  إطار  في  عقدت 

الماضي.

إلى  شولتس  أوالف  السيد  دولة  زيارة  أن  المجلس  وأكد 

الدوحة قد شكلت إضافة مهمة في مسار عالقات الصداقة 

االتحادية  ألمانيا  وجمهورية  قطر  دولة  بين  المتميزة 

وأسهمت في تعزيز الشراكة االستراتيجية بين البلدين 

إلى  المجاالت،  مختلف  في  المشترك  تعاونهما  وتطوير 

على  الراهنة  التطورات  تجاه  النظر  وجهات  تبادل  جانب 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

على  المدرجة  الموضوعات  في  الوزراء  مجلس  نظر  ثم 

جدول األعمال على النحو التالي:

بين  جوية  خدمات  اتفاقية  مشروع  على  الموافقة  أواًل- 

حكومة دولة قطر وحكومة بيليز.

اتفاقية  على  للتصديق  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  ثانيًا- 

البنية  استثمارات  مجال  في  واالقتصادي  الفني  للتعاون 

التحتية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو 

الديمقراطية.

واالستعدادات  الترتيبات  الوزراء  مجلس  تابع  ثالثًا- 

الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، 

واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب.

رابعًا- استعرض مجلس الوزراء التقريرين األول والثاني 

 )22( رقم  القانون  بتطبيق  المتعلقة  المستجدات  حول 

داخل  الصحية  الرعاية  خدمات  بتنظيم   2021 لسنة 

الدولة، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

خامسًا- اطلع مجلس الوزراء من خالل العرض الذي قدمه 

ومشاريع  سياسة  حول  والصناعة  التجارة  وزير  سعادة 

الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، على أهداف 

الشراكة ومنها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية 

الخاص  القطاع  قدرة  وتنمية  العامة،  األصول  وتطوير 

وتشجيع المنافسة لتحقيق اقتصاد محلي متنوع، كما 

من  تنفيذه  تم  وما  وأهدافها،  الشراكة  سياسة  على  اطلع 

القطاعين  التنفيذ بالشراكة بين  مشاريع وما هو تحت 

الحكومي والخاص، والمشاريع المستقبلية.

قدمه  الذي  العرض  إلى  الوزراء  مجلس  استمع  سادسًا- 

سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 

خالل  من  القطريين  توظيف  عن  الشهري  التقرير  حول 

منصة كوادر، وما تضمنه من بيانات حول عدد الباحثين 

المتاحة،  والوظائف  عن عمل المسجلين على المنصة، 

ووظائف اإلحالل، وطلبات الباحثين عن عمل، والتوظيف 

في القطاعين الحكومي والخاص، ومقابالت الباحثين عن 

القطاع الحكومي، والمعالجات والحلول في هذا  عمل في 

الشأن.

استعراض عالقات التعاون القانوني بين البلدين

استعراض عالقات التعاون

في مجال الزراعة الذكية واألمن الغذائي

وزير العدل يجتمع 
مع نظيره المغربي

الحمادي يجتمع مع المدير 
العام لوكالة الطاقة الذرية

بحث التعاون بين قطر وكوريا

الدوحة - قنا - اجتمع سعادة السيد 

وزير  العامري  محمد  بن  مسعود 

السيد  سعادة  مع  أمس،  العدل، 

العدل  وزير  وهبي،  عبداللطيف 

الشقيقة. المغربية  بالمملكة 

مناقشة  االجتماع،  خالل  وجرى 

الجتماع  الجارية  التحضيرات 

لمجلس  والثالثين  الثامنة  الدورة 

عقده  المقرر  العرب  العدل  وزراء 
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التعاون  عالقات  استعراض  تم  كما 

والمملكة  قطر  دولة  بين  القانوني 

والسبل  الشقيقة،  المغربية 

في  وتطويرها  بتعزيزها  الكفيلة 

المجاالت. مختلف 

فيينا - قنا - اجتمع سعادة الدكتور 

األمين  الحمادي  حسن  بن  أحمد 

سعادة  مع  الخارجية،  لوزارة  العام 

المدير  غروسي،  رافاييل  السيد 

العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

الـ  الدورة  أعمال  هامش  على  وذلك 

الدولية  للوكالة  العام  للمؤتمر   66
فيينا  في  المنعقدة  الذرية  للطاقة 

حاليًا.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

إلى  باإلضافة  التعاون،  عالقات 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

جارالله  مسعود  الدكتور  اجتمع 

الغذائي  األمن  إدارة  مدير  المري، 

السيد  مع  أمس،  البلدية  بوزارة 

هانسيونج كيم، المدير العام لمركز 

بالقسم  )كوترا(  الكوري  األعمال 

التجاري في السفارة الكورية، لبحث 

الذكية  الزراعة  مجال  في  التعاون 

واألمن الغذائي.

وزير المواصالت ترأس وفد الدولة

قطر تشارك في اجتماعات »إيكاو«

مونتريال- قنا- شاركت دولة 
قطر في اجتماعات الجمعية 

العمومية الـ41 لمنظمة 
الطيران المدني الدولي )إيكاو(، 
التي انطلقت أعمالها في مقر 
المنظمة بمونتريال في كندا، 
بمشاركة وفود من 193 دولة، 

إضافة إلى العديد من المنظمات 
الدولية.

وترأس وفد الدولة سعادة السيد 
جاسم بن سيف السليطي وزير 
المواصالت، حيث أكد سعادته 
في كلمة خالل الجلسة األولى 
لالجتماعات، سعي دولة قطر 
ألن تصبح عضوا في مجلس 
المنظمة، وذلك انطالقا من 
إيمانها الراسخ بقدرتها على 

اإلسهام بشكل كبير في إيجاد 
حلول للتحديات التي تواجه 

صناعة الطيران في الزمن الراهن 
واألعوام المقبلة بما يخدم 

مجتمع الطيران المدني.
الكبيرة  الخطوات  الكلمة،  خالل  سعادته  وأوضح   

التقدم  لتحقيق  قطر  دولة  قطعتها  التي  والمدروسة 

الملحوظ في قطاع الطيران المدني، من خالل تطوير 

وبناء بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق التنمية 

بما  العالمية  البيئية  المعايير  وتلبي  المستدامة 

جانب  إلى   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع  يتماشى 

مسارات  وتوفير  والممتلكات  األرواح  على  الحفاظ 

جوية آمنة.

 واستعرض سعادة وزير المواصالت ما قام به الناقل 

من  قطر  دولة  في  المدني  الطيران  وقطاع  الوطني 

خالل  واإلنساني  العالمي  الصعيد  على  إنجازات 

إلى  باإلضافة  كورونا،  فيروس  جائحة  تداعيات 

الجهود التي قامت بها الدولة في تزويد القوى العاملة 

بالتدريب  الدول  من  العديد  في  المدني  بالطيران 

استيفاء  على  قدراتها  لزيادة  الكافية،  والمهارات 

بهدف  بالمنظمة،  الخاصة  والممارسات  المعايير 

الدول، فضال  المدني في هذه  الطيران  تعزيز سالمة 

من  عدد  دعم  في  الدولة  مساهمات  استعراض  عن 

البرامج الخاصة بالمنظمة.

في  الدائم  قطر  دولة  التزام  على  سعادته  وأكد 

تجسيد المبادئ الحيوية لمنظمة الطيران المدني 

آمنة  تنمية  توفير  إلى  تطمح  التي  )إيكاو(،  الدولي 

الدولي،  المدني  للطيران  ومستدامة  بيئيا  وسليمة 

المنظمة  الشراكة وتعزيزها مع  إلى جانب مواصلة 

دولة  أن  إلى  اإلشارة  فيها.. تجدر  األعضاء  الدول  ومع 

المنظمة  مجلس  لعضوية  ترشحها  قدمت  قطر 

الفئة  عن  جديدة  لدورة  )إيكاو(  للطيران  الدولية 

الثالثة لألعوام الثالثة المقبلة، وستجرى االنتخابات 

للمنظمة  الـ41  العمومية  الجمعية  اجتماعات  خالل 

من قبل الدول األعضاء الختيار 36 دولة فقط لتشكيل 

التشريعية  الهيئة  يعتبر  الذي  المنظمة  مجلس 

لـ)إيكاو(، وستستمر اجتماعات هذه الجمعية لغاية 

7 أكتوبر المقبل.
المدني  الطيران  منظمة  إلى  قطر  دولة  وانضمت 

 ،1971 عام  سبتمبر  من  الخامس  في  الدولي 

وساهمت منذ انضمامها في دعم كافة الجهود الرامية 

المنظمة  ودعم  الطيران  قطاع  مستقبل  تعزيز  نحو 

في تطبيق أهدافها االستراتيجية.

السليطي  سيف  بن  جاسم  السيد  سعادة  واجتمع 

محمد  السيد  سعادة  مع  المواصالت،  وزير 

المملكة  في  واللوجستيك  النقل  وزير  عبدالجليل 

المغربية، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في 

الطيران  لمنظمة   41 الـ  العمومية  الجمعية  أعمال 

المدني الدولي )إيكاو(.

التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 

الشقيقين  البلدين  بين  وتطويرها  تعزيزها  وسبل 

والموانئ  النقل  وخدمات  المواصالت  مجاالت  في 

آخر  بحث  جانب  إلى  اللوجستية،  والخدمات 

المستجدات على صعيد الطيران المدني.

كما اجتمع سعادة وزير المواصالت مع سعادة السيد 

الفرنسية،  النقل في الجمهورية  كليمنت بون وزير 

وجرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون في 

مجاالت المواصالت وخدمات النقل والطيران المدني 

بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

أسهمت في تعزيز 
الشراكة االستراتيجية 

بين البلدين

تبادل وجهات النظر 
تجاه التطورات 

الراهنة إقليميا ودوليا

االطالع على أهداف مشاريع 
الشراكة بين القطاعين 

الحكومي والخاص

االستماع إلى عرض حول 
التقرير الشهري لتوظيف 

القطريين عبر »كوادر«

السليطي 
يجتمع مع 

وزيري النقل 
بالمغرب 

وفرنسا 
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الرعاية  العالمي لالبتكار في 

ال��ص��ح��ي��ة »وي����ش«،إح����دى 

م�����ب�����ادرات م���ؤس���س���ة ق��ط��ر 

وتنمية  وال��ع��ل��وم  ل��ل��ت��رب��ي��ة 

في  ح���ادا  تدنيا  المجتمع، 

الصحية  ال��رع��اي��ة  مستوى 

ال���م���ق���دم���ة ع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د 

جائحة  بداية  منذ  العالمي 
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انخفاض  ال��دراس��ة،  وع��زت 

الصحية  ال��رع��اي��ة  معايير 

ف�����ي ال����ع����ال����م إل������ى أع���ب���اء 

للغاية  ال��م��رت��ف��ع��ة  ال��ع��م��ل 

النفسية  ال��ص��ح��ة  وت��ض��رر 

ل��أخ��ص��ائ��ي��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن 

فترة  خ��الل  المجال  ه��ذا  ف��ي 

الجائحة.

م��ن  ب���ال���م���ائ���ة   59 وات����ف����ق 

الرعاية  في  المتخصصين 

شملهم  ال���ذي���ن  ال��ص��ح��ي��ة 

مثل  دول  م���ن  االس���ت���ط���الع 

والواليات  المتحدة  المملكة 

ال���م���ت���ح���دة األم���ي���رك���ي���ة، 

ون��ي��ج��ي��ري��ا وال��ه��ن��د ع��ل��ى أن 

تضررت،  النفسية  صحتهم 

فترة  ط���وال  العمل  بسبب 

 - »كوفيد  ف��ي��روس  انتشار 

.»19
وأق�����ر م���ا ي���ق���رب م���ن نصف 

تحدي  ب��أن  المستطلعين 

سلبا  أثر  النفسية  الصحة 

ع��ل��ى ق��درت��ه��م ع��ل��ى ت��وف��ي��ر 

م��س��ت��وى ع����ال م���ن رع��اي��ة 

ال���م���رض���ى، ل����درج����ة أن��ه��م 

وظائفهم  ت��رك  إل��ى  يميلون 

الصحية  األزم���ة  ان���دالع  منذ 

العالمية.

وق���ال���ت ال��س��ي��دة س��ل��ط��ان��ة 

التنفيذي  الرئيس  أفضل، 

ل����»وي���ش« ف��ي ت��ص��ري��ح لها 

العاملين  »إن  بالمناسبة 

والرعاية  الصحة  مجال  في 

من  روتيني  بشكل  يعانون 

والعاطفي،  البدني  اإلج��ه��اد 

ب���س���ب���ب ض����غ����ط ال���ع���م���ل 

ال���م���رت���ف���ع، ح���ي���ث ت��ف��اق��م 

جائحة  خ���الل  ال��وض��ع  ه���ذا 

إلى  أدى  مما   ،»19  - »كوفيد 

الصحة  ع��ل��ى  م��ق��ل��ق  ت��أث��ي��ر 

الرعاية  لمقدمي  النفسية 

على نطاق عالمي«.

ض��رورة  على  أفضل  وأك��دت 

ال���ح���ك���وم���ات  ت��س��ت��م��ع  أن 

واألن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ي��ة وق���ادة 

ال��ق��ط��اع إل���ى أول���ئ���ك ال��ذي��ن 

األمامية  الصفوف  في  كانوا 

ف����ي م���واج���ه���ة ال��ج��ائ��ح��ة، 

واس��ت��خ��الص ال�����دروس من 

تحسين  ب��ه��دف  ت��ج��ارب��ه��م 

ألزمة  الجماعية  االستجابة 

العالمية  النفسية  الصحة 

ال���ت���ي ال ت�����زال ت���ه���دد ج���ودة 

مختلف  في  المرضى  رعاية 

المجتمعات.

ودع������ت ف����ي ه�����ذا ال��س��ي��اق 

آليات  ف��ي  النظر  إع���ادة  إل��ى 

ال��ع��م��ل ال���ح���ال���ي���ة، ووض���ع 

االس���ت���رات���ي���ج���ي���ات وإع�����ادة 

تساعد  التي  األنظمة  بناء 

ف���ي ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء عن 

الصحة  مجال  في  العاملين 

وال���رع���اي���ة وت��م��ك��ي��ن��ه��م من 

الرعاية  مستوى  تحسين 

التي يقدمونها.
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�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

ا�س��م امل�ؤ�س�س��ة          :

ســبب اإلغالق           :

: املنطقة  

: رقم القرار  

: مدة الإغالق  

: تاريخ التنفيذ  

: البلدية  

اوشن الين تريدينغ

مخالفة قانون تنظيم مراقبة األغذية االدمية

املنطقة الصناعية )57(

2022 /102

7 اأيام

2022/09/26

بلدية الدوحة

وعليه قامت البلدية باتخاذ الجراءات القان�نية وفقًا لأحكام القان�ن امل�سار اإليه اأعاله

184www.mme.gov.qaalbaladiya

اأنه وفقًا لأحكام القان�ن رقم )20( ل�سنة 2017 بتعديل بع�ض 

اأحكام القان�ن رقم )٨( ل�سنة 1٩٩0 ب�ساأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

فقد اأ�سدرت البلدية املخت�سة قرار الإغالق التايل:

�إعـالن
تعلن وزارة البلدية

ا�س��م امل�ؤ�س�س��ة          :

ســبب اإلغالق           :

: املنطقة  

: رقم القرار  

: مدة الإغالق  

: تاريخ التنفيذ  

: البلدية  

بقالة المحراب

مخالفة قانون تنظيم مراقبة األغذية االدمية

املنطقة الصناعية )57(

2022 /103

7 اأيام

2022/09/26

بلدية الدوحة

وعليه قامت البلدية باتخاذ الجراءات القان�نية وفقًا لأحكام القان�ن امل�سار اإليه اأعاله

184www.mme.gov.qaalbaladiya

اأنه وفقًا لأحكام القان�ن رقم )20( ل�سنة 2017 بتعديل بع�ض 

اأحكام القان�ن رقم )٨( ل�سنة 1٩٩0 ب�ساأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

فقد اأ�سدرت البلدية املخت�سة قرار الإغالق التايل:

يعلـــــن امل�صفـــــي
ف�ســــل املنـــان علـــي ح�سيـــن عبـــا�س

عـــن ت�صفيــة 
�سركة الواحات للتجارة يف املياه )ذ.م.م(

 �صجل جتاري رقم ١٣٦٠٥٢
اإحلاقًا لالإعالن الأول املن�صور بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٣ على كل من له حقوق طرف 

هذة ال�صركة الت�صال هاتف : ٦٦٨١٠٠٨٦ اأو ان يتقدم للم�صفي
بكتاب م�صجل على �ص،ب : ٤٠٧٨٩ الدوحة - قطر

خالل املدة القانونية املتبقية من تاريخ ن�صر هذا العالن
وفقًا للمادة ٢١٢ من قانون ال�صركات واملعدلة بالقانون رقم ٢٠٢١/٨

اإعـــالن تذكيـــري ثانــــي

لتحسين مستوى الرعاية التي يقدمونها.. سلطانة أفضل:

تخفيف العبء عن القطاع الصحي
تتناولها محاضرات المدينة التعليمية

حـقــوق ذوي اإلعـاقــــة

ُي��ع��ق��د ال��ن��ق��اش ب��ع��ن��وان 

»إح����ق����اًق����ا ل���ل���ح���ق: ل���م���اذا 

يتميز  عالم  لبناء  نحتاُج 

ب����ال����وص����ول ال���ُم���ي���س���ر؟« 

القّمة  مؤتمر  مع  بالتعاون 

ال���ع���ال���م���ي ل���الب���ت���ك���ار ف��ي 

»ويش«  الصحّية  الرعاية 

العالمية  الصحة  م��ب��ادرة 

ويشهد  قطر،  مؤسسة  من 

فيكتور  الدكتور  مشاركة 

ورئيس  م��ؤس��س  ب��ي��ن��ادا، 

م��ؤس��س��ة ب��ي��ن��ادا وم��ب��ادرة 

وباحث  اينيبلد«،  »وورل���د 

االجتماعية  التنمية  ف��ي 

ورائ�����د أع���م���ال، وس��ُي��رّك��ز 

استكشاف  على  النقاش 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ال ت���زال 

اإلعاقة  ذوي  األف���راد  ت��واج��ه 

وكيفية التغلب عليها.

وُت���رّك���ز أع���م���ال ال��دك��ت��ور 

الذكية  المدن  على  بينادا 

الشاملة ومّيسرة الوصول، 

وخالل الفعالية التي ستقام 

الوطنية  ق��ط��ر  مكتبة  ف��ي 

يوم  التعليمية،  بالمدينة 

أكتوبر،   3 الموافق  االثنين 

بينادا  الدكتور  سيتناول 

أه��م��ي��ة ت��ح��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة 

ل���ذوي اإلع���اق���ة، واألس��ب��اب 

ال��ت��ي ت��ج��ع��ل ب��ن��اء ع��ال��م 

ي��ت��ي��ح س���ه���ول���ة ال���وص���ول 

ويأتي  الجميع.  مسؤولية 

مع  بالتزامن  النقاش  ه��ذا 

للرعاية  ال���دوح���ة  أس��ب��وع 

النعقاد  وتمهيًدا  الصحية، 

م��ؤت��م��ر ال��ق��م��ة ال��ع��ال��م��ي 

ل���الب���ت���ك���ار ف����ي ال���رع���اي���ة 

ال��ص��ح��ي��ة »وي�������ش«، في 

الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر.

فيكتور  م��ؤس��س��ة  ت��دع��م 

بينادا المنظمات والحمالت 

العالمية غير الربحية التي 

اإلعاقة،  ذوي  حقوق  تدعم 

كما تهدف أبحاث ومبادرات 

ال����دك����ت����ور ب����ي����ن����ادا إل���ى 

الحضرية  المرونة  تعزيز 

واالس��ت��دام��ة.  والشمولية 

وت����أت����ي م���ش���ارك���ت���ه ف��ي 

س���ل���س���ل���ة م����ح����اض����رات 

في  التعليمية،  المدينة 

فيه  تستعد  ال���ذي  ال��وق��ت 

بطولة  الس��ت��ض��اف��ة  ق��ط��ر 

قطر   FIFA ال��ع��ال��م  ك��أس 

س��ُت��ش��ّك��ل  ال���ت���ي   ،2022
واألكثر  األفضل  النسخة 

سهولة  ح��ي��ث  م��ن  ش��م��واًل 

بطوالت  تاريخ  في  الوصول 

كأس العالم.

تعكس سلسلة محاضرات 

التزام  التعليمية  المدينة 

مؤسسة قطر بتوفير فرص 

ل���ل���ح���وار وال���ن���ق���اش ح��ول 

األهمية  ذات  الموضوعات 

ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��وط��ن��ي 

حيث  والعالمي،  واإلقليمي 

قادة  تستضيف نخبة من 

والمنطقة  قطر  م��ن  الفكر 

أم��ام  وتتيح  العالم،  وح��ول 

االن��خ��راط  فرصة  الجمهور 

نقاشات  ف��ي  ال��خ��ب��راء  م��ع 

ب��ّن��اءة وت��وس��ي��ع م��دارك��ه��م 

وخبراتهم.

ش���م���ل���ت ال���م���وض���وع���ات 

سلسلة  ت��ن��اول��ت��ه��ا  ال���ت���ي 

م����ح����اض����رات ال���م���دي���ن���ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ن��ذ إط��الق��ه��ا 

التعليم  مستقبل  قضايا 

وفي  العالم  مستوى  على 

ال��ش��ب��اب،  وتمكين  ق��ط��ر، 

واالب��ت��ك��ار وري����ادة األع��م��ال، 

واالس����ت����دام����ة، وج��ائ��ح��ة 

المناخ،  وتغير   ،19 كوفيد 

وال����ص����ح����ة ال���ن���ف���س���ي���ة، 

والقضية الفلسطينية.

النقاشية  الحلقة  ستعقد 

»إح����ق����اًق����ا ل���ل���ح���ق: ل���م���اذا 

يتميز  عالم  لبناء  نحتاُج 

ب���ال���وص���ول ال���ُم���ي���س���ر؟«، 

من  أك���ت���وب���ر،   3 ب���ت���اري���خ 

في  ع��ص��ًرا،   5-4 ال��س��اع��ة 

منطقة الفعاليات الخاصة 

الوطنية،  قطر  مكتبة  ف��ي 

م��ع ت��وف��ر ع��دد م��ح��دود من 

المزيد  لمعرفة  المقاعد، 

وللمشاركة  الجلسة  ع��ن 

فيها، يرجى التسجيل عبر 

 ،ecss  /www.qf.org.qa
س��ت��ت��وف��ر ال��ت��رج��م��ة إل��ى 

اللغة العربية ولغة اإلشارة 

ستبث  ك��م��ا  ال���ع���رب���ي���ة، 

م���ب���اش���رًة ع��ل��ى م��ن��ص��ات 

ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي 

توفر  م��ع  ق��ط��ر،  لمؤسسة 

الترجمة إلى اللغة العربية 

ع��ل��ى ق��ن��اة م��ؤس��س��ة قطر 

على اليوتيوب.

{ الدكتور فيكتور بينادا 

الدوحة           $

تستضيف حلقة جديدة من سلسلة محاضرات 
المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر أحد 

الخبراء الدوليين البارزين في مجال حقوق 
ذوي اإلعاقة، الذي سيستعرض آراءه ووجهات 
نظره حول دور المجتمعات الذي ُيحّتم عليها 

تعزيز الوصول الّميسر.

في مدارس مؤسسة قطر

تعزيز الهوية الوطنية

بن  طارق  مدرسة  أطلقت  قنا-  الدوحة- 

الجامعي  قبل  ما  للتعليم  التابعة  زياد، 

الهوية  تعزيز  مبادرة  قطر  مؤسسة  في 

عبر  قطر  مؤسسة  مدارس  في  الوطنية 

األلعاب واألهازيج الشعبية، وذلك لتعزيز 

والمحافظة  القطرية  المحلية  اللهجة 

على أهمية الثقافة والتراث المحلي.

جزء  وهي  زياد،  بن  طارق  مدرسة  وتقدم 

بمؤسسة  الجامعي  قبل  ما  التعليم  من 

الذي  الدولي  البكالوريا  برنامج  قطر، 

الوطنية  الهوية  تعزيز  على  يركز 

من  طالبها  لدى  واإلسالمية  والعربية 

تضج  حيث  القطري،  التراث  خالل 

الدراسية والساحات الخارجية  الفصول 

يلعبون  الطالب  بأصوات  المدرسة  في 

األهازيج  ويرددون  الشعبية  األلعاب 

إحياء  إطار  في  التراث،  من  المستمدة 

الموروث الشعبي القطري وتعزيزا للهوية 

الوطنية. 

العام  المدير  الرميحي،  مها  وقالت 

زياد  بن  طارق  مدرسة  »إن  للمدرسة: 

بين  تجمع  أنها  بمعنى  نوعها  من  فريدة 

والتعليم  المحلي  والتراث  الثقافية  القيم 

واحد«،  آن  في  العالمي  المستوى  ذي 

نتطلع  التي  األمور  أهم  من  أنه  مضيفة، 

خالل  من  الوطنية  الهوية  تعزيز  هي  لها 

المحتوى األكاديمي، واأللعاب الشعبية، 

جذور  ولديهم  عالميين  مواطنين  لننتج 

راسخة في هويتهم المحلية والوطنية.

وأوضحت أن المدرسة تعمل على تعزيز 

نظرا  بها،  واالحتفاء  القطرية  اللهجة 

التي  الخاصة  المدارس  في  الطالب  ألن 

اللغة  يستخدمون  عالمية  مناهج  تتتبع 

اللغة  استخدام  من  أكثر  اإلنجليزية 

يبتعد  قد  وبالتالي  الفصحى،  العربية 

القطرية  باللهجة  التحدث  عن  الطالب 

المحلية أيضا، مؤكدة أن اللهجة القطرية 

لم تندثر، ولكنها ال تستخدم بشكل كاف، 

أنه  ووجدنا  لتعزيزها،  نسعى  ولذلك 

المناهج  يمكننا ذلك من خالل دمجها في 

الدراسية وفي المجتمع المدرسي بشكل 

كمدخل  واستخدامها  وممنهج،  مدروس 

لتعليم اللغة العربية«. 

 واختتمت الرميحي قائلة: »اللهجة تعبر 

فعندما  هويتنا،  من  مهم  جزء  وهي  عنا 

اللهجة عند الطالب نحافظ  نحافظ على 

مشيرة  العربية«.  ولغتهم  هويتهم  على 

إلى أنه بالرغم من أن اللهجة المحلية قد 

ومكملة  داعمة  أنها  إال  بمفرداتها،  تختلف 

اللغوية  وتركيبتهما  العربية،  للغة 

واحدة، فعندما يستخدم الطالب لهجته 

يصبح،  صحيحة،  بطريقة  القطرية 

اللغة  باستخدام  مهارة  أكثر  تلقائيا، 

العربية الفصحى.

نظمه ديوان الخدمة المدنية ومجلس قطر للبحوث

اختتام برنامج قادة االبتكار الحكومي

ديوان  عن  صادر  بيان  وذكر 

والتطوير  المدنية  الخدمة 

إلى  يهدف  البرنامج  أن  الحكومي 

قدراتهم  وتعزيز  المشاركين  إلهام 

يحتاجونها  التي  األدوات  ومنحهم 

للمساهمة في دفع عجلة االبتكار، 

مشاريع  إدارة  من  وتمكينهم 

االبتكار في مؤسساتهم.

اللنقاوي  العنود  السيدة  وأعربت 

التدريب  إدارة  مدير  بمهام  المكلف 

بديوان الخدمة المدنية والتطوير 

بالشراكة  فخرها  عن  الحكومي، 

والتعاون مع مجلس قطر للبحوث 

تنفيذ  في  واالبتكار  والتطوير 

الحكومي  االبتكار  قادة  برنامج 

الحكومية  الجهات  لقيادات 

االبتكار  مجاالت  في  والمختصين 

سعي  إطار  في  وذلك  والتطوير، 

إلى  المدنية  الخدمة  ديوان 

المؤسسي  األداء  بجودة  االرتقاء 

والتميز  االبتكار  ودعم  الحكومي، 

وتدريب  الخدمات،  تقديم  في 

وتأهيل موظفي القطاع الحكومي. 

ندى  السيدة  قالت  بدورها، 

البحوث  برامج  مدير  العولقي، 

قطر  بمجلس  واالبتكار  والتطوير 

واالبتكار،  والتطوير  للبحوث 

االبتكار  قادة  برنامج  نجاح  إن 

لعملنا  نتيجة  هو  الحكومي 

الحكومية، بما  الجهات  الوثيق مع 

المدنية  الخدمة  ديوان  ذلك  في 

أجل  من  الحكومي،  والتطوير 

تعزيز منظومة االبتكار في قطر.

المحاور  أحد  أن  وأضافت 

قطر  الستراتيجية  الرئيسية 

 ،2030 واالبتكار  والتطوير  للبحوث 

بين  التعاون  تعزيز  في  يكمن 

لخلق  والخاص  العام  القطاعين 

ومبتكرة،  جديدة  عمل  أساليب 

الحلول  أفضل  على  والحصول 

التكنولوجية المتقدمة للتحديات 

الحالية، إلحداث نقلة نوعية ودفع 

لدولة  المستقبلي  النمو  عجلة 

قطر.

ثالثين  البرنامج  واستقبل 

األقسام  رؤساء  من  مشاركا 

ومديري اإلدارات المعنية بالبحوث 

والتطوير واالبتكار في عدة وزارات، 

والتغير  البيئة  وزارة  ذلك  في  بما 

ووزارة  البلدية،  ووزارة  المناخي، 

االتصاالت  ووزارة  العامة،  الصحة 

ووزارة  المعلومات،  وتكنولوجيا 

التربية والتعليم والتعليم العالي، 

التجارة  ووزارة  العدل،  ووزارة 

والصناعة.

استمر  الذي  البرنامج،  وركز 

تشجيع  على  أيام،  خمسة  لمدة 

المشاركين على أن يصبحوا روادا 

لالبتكار الحكومي في مؤسساتهم، 

المحاضرات  خالل  من  وذلك 

واألنشطة  المفتوحة  والمناقشات 

خبراء  مع  العمل  وورش  العملية 

هذا  في  وعالميين  محليين 

البرنامج  تضمن  فيما  المجال، 

االبتكار  مفهوم  أهمها،  محاور  عدة 

الالزمة  والمهارات  الحكومي، 

بناء  وآليات  االبتكار،  فرص  لخلق 

األخرى  القطاعات  مع  شراكات 

الحلول  أفضل  على  للحصول 

االستفادة  وكيفية  المبتكرة، 

البحوث  على  القائم  االبتكار  من 

والتطوير والتكنولوجيا.

ويعد برنامج قادة االبتكار الحكومي 

نحو  مهمة  استراتيجية  خطوة 

القطاع  في  االبتكار  ثقافة  تعزيز 

الحكومي، وتمكين هذا القطاع من 

بناء شراكات فعالة مع القطاعات 

منظومة  وجود  لضمان  األخرى، 

متكاملة وحيوية لالبتكار في قطر، 

تلعب  الحكومية  الجهات  إن  حيث 

ورئيسيا في قيادة جهود  دورا مهما 

بناء االقتصاد القائم على المعرفة 

أهم  أحد  يعد  والذي  واالبتكار، 

أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تعزيز قدرات المشاركين وتمكينهم 
من إدارة مشاريع بمؤسساتهم

اللنقاوي: ديوان الخدمة يسعى لالرتقاء 
بجودة األداء المؤسسي الحكومي

الدوحــة- قـنـــا- 
اخـتــتــم ديـــوان 
الخدمة المدنية 

والتطوير الحكومي 
بالتعاون مع مجلس 

قطر للبحوث 
والتطوير واالبتكار، 
برنامج قادة االبتكار 
الحكومي الذي عقد 

مؤخرا.
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حصلوا على دورة إلعدادهم وتأهيلهم بدنيا وعسكريا

تخريج »1405« شرطيين مستجدين

احتفل معهد الشرطة أمس، بتخريج 

والخامسة  عشرة  الرابعة  الدفعتين 

وبلغ  المستجدين  للشرطة  عشرة 

شرطيين   )1405( الخريجين  عدد 

النقيب:  الحفل  حضر  مستجدين.. 

مدير  مساعد  الهاجري،  سعد  فيصل 

الضباط  من  وعدد  الشرطة  معهد 

والمحاضرين بالمعهد.

عليها  حصل  التي  الدورات  هدفت 

وتأهيلهم  إعدادهم  إلى  المشاركون 

المعارف  وإكسابهم  وعسكريا  بدنيا 

المنوطة  المهام  ألداء  الالزمة  والمهارات 

بهم.

العديد  على  الدراسة  برنامج  اشتمل 

العلمية  المواد  منها:  المحاور  من 

الالزمة  والمهارات  المعارف  وتضمنت 

والمواد  الشرطة،  بأعمال  للقيام 

الخدمة  قانون  مثل:  القانونية 

العسكرية، قانون اإلجراءات الجنائية 

الشرطية  والمواد  العقوبات..  وقانون 

والبحث  الجنائي  التحقيق  مثل 

المنشآت  وحراسة  وتأمين  الجنائي 

والدوريات  والتفتيش  الحيوية 

األمنية.. أما المواد اإلدارية فقد اشتملت 

فن  اآللي،  الحاسب  مهارات  على 

المجتمع  ثقافة  الجمهور،  مع  التعامل 

القطري وأعمال السكرتارية.. واشتمل 

تدريبات  على  الميداني،  التدريب 

األسلحة  بالسالح،  والمشاة  المشاة، 

واالشتباك  البدنية  اللياقة  والرماية، 

والدفاع عن النفس. 

الهاجري:  سعد  فيصل  النقيب:  وقال 

كوكبة  بتخريج  المعهد  في  »احتفلنا 

جديدة من أفراد الشرطة المستجدين 

بأحدث  وتأهيلهم  تدريبهم  تم  والذين 

األساليب التدريبية، نظريا وميدانيا«، 

كانت  التدريب  برامج  بأن  مضيفا 

نال  ومسائية،  صباحية  فترتين  على 

تؤهلهم  مهارات  المشاركون  خاللها 

الضباط  أكفأ  يد  على  األمني،  للعمل 

بوزارة  والمحاضرين  والمدربين 

الداخلية، للمشاركة في تأمين كأس 

العالم والعمل في مختلف إدارات وزارة 

الداخلية.

قائد  باستئذان  بدأ  قد  الحفل  وكان 

محمد  أول:  المالزم  العرض  طابور 

الخريجون  قدم  ثم  النعيمي،  مبارك 

بمصاحبة  متميزا  عسكريا  عرضا 

وعكس  الشرطة،  موسيقى  فرقة 

التي  التدريبات  وجودة  قوة  العرض 

من  مجموعة  قدمت  ذلك  بعد  تلقوها، 

مسيرا  المستجدين  الشرطة  أفراد 

التي  الفنية  القدرات  أظهر  صامتا، 

بأداء  الحفل  وانتهى  عليها..  تدربوا 

القسم.

النقيب الهاجري: تعزيز مهاراتهم للمشاركة في تأمين المونديالالدوحة           $
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مبوا�صف�ات  مر�صيد��س-بنز  �ص�احنات  تتمت�ع 

مالحمه�ا  وح�ّددت  به�ا  ا�ص�تهرت  لطامل�ا  رائع�ة 

املكان�ة  وراء  ال�ص�بب  كان�ت  ب�ل  زم�ن،  من�ذ 

الع�امل،  م�ص�توى  عل�ى  اكت�ص�بتها  الت�ي  املرغوب�ة 

وتكالي�ف  العالي�ة  املوثوقي�ة  يف  وتتمّث�ل 
متانته�ا  جان�ب  اإىل  املنخف�ص�ة،  الت�ش�غيل 
م�ن  مزي�دًا  املوا�صف�ات  ه�ذه  وت�ش�هد  القوي�ة. 
مر�صيد��س- ط�رازات  �شل�ش�لة  يف  التح�ص�ينات 

جتت�ذب  حي�ث  واأروك��س،  اأكرتو��س  بن�ز 

متط�ورة  منظوم�ة  م�ن  ب�ه  تتمت�ع  مب�ا  الأنظ�ار 

اأمامي�ة  ومق�ش�ورات  احلرك�ة،  لنق�ل  للغاي�ة 
الت�ي  الط�رازات  م�ن  وا�ص�ع  وطي�ف  مريح�ة، 

الفردي�ة. الأ�ص�واق  متطلب�ات  م�ع  تتنا�ص�ب 

الة
ّ
موثوقة وفع

تطوي�ر  عن�د  الرئي�ص�ي  الرتكي�ز  ان�ص�ب 

منا�ص�بة  �ص�احنة  ت�صمي�م  عل�ى  اأكرتو��س 

الوا�ص�عة  املزاي�ا  وبف�ش�ل  النق�ل.  ل�ص�تخدامات 

احتياج�ات  ال�ش�احنة  تلب�ي  به�ا،  تتمت�ع  الت�ي 

النق�ل  مه�ام  واأي�ص�ًا  الطويل�ة،  للم�ش�افات  النق�ل 
نط�اق  �صم�ن  الثقيل�ة  الأحم�ال  ذات  والتوزي�ع 

جّم�ة  فوائ�د  ال�ش�احنة  ه�ذه  وتق�دم  ق�ص�ر. 

وموثوقي�ة  فعالي�ة  م�ن  ب�ه  متت�از  مل�ا  نظ�رًا 

عالي�ة.  ومتان�ة 

موثوقة وقوية
املنا�ص�ب  اخلي�ار  تعت�ر  اأروك��س  اأن  يف  �ش�ك  ل 
الالزم�ة  ال�ش�تثنائية  بالق�وة  الأم�ر  يتعل�ق  عندم�ا 
الق�ش�وى،  احلمول�ة  ق�درات  م�ع  جن�ب  اإىل  جنب�ًا 

ع�ن  بعي�دًا  اأو  الإن�ش�ائية  املواق�ع  مله�ام  �ص�واء 

اأروك��س  ل�ش�احنة  وميك�ن  امل�ص�توية.  الطرق�ات 

اأق�ش�ى  حت�ت  تعم�ل  اأن  العالي�ة  املرون�ة  ذات 

بعي�دة  كان�ت  ومهم�ا  الوع�رة،  الطرق�ات  ظ�روف 

ال�ص�ريعة. الطرق�ات  ع�ن 
جدي�دة  بتجهي�زات  واأروك��س  اأكرتو��س  وتتمت�ع 

الأمامي�ة  املق�ش�ورة  م�ن  للغاي�ة،  ومط�ّورة  كلي�ًا 
اإىل  الهيكل�ي  الإط�ار  وم�ن  القي�ادة،  نظ�ام  اإىل 

م�ن  ومثب�ت  حاف�ل  وب�ش�جل  ال�شا�ش�يه. 
م�ع  الواق�ع  اأر��س  عل�ى  الت�ش�غيلية  النجاح�ات 

ل  ومل�رات  الع�امل،  ح�ول  العم�الء  م�ن  العدي�د 

املركب�ات  ه�ذه  اكت�ص�بت  ُت�ش�ى،  ول  تع�د 

تطوي�ر  مت  لق�د  جدي�رة.  عملي�ة  خ�رات  املوثوق�ة 

متطلب�ات  يواك�ب  مب�ا  واأروك��س  اأكرتو��س 

قدم�ًا  للم�ش�ي  توؤهلهم�ا  مكون�ات  م�ع   - الع�ص�ر 

يحمل�ه  عم�ا  النظ�ر  بغ��ض  امل�ش�تقبل  نح�و 

. لغ�د ا

مقصورات أمامية مميزة وجديدة
مق�ش�ورة   22 حت�ى  الط�رازات  �شل�ش�لتا  توف�ر 

وعر�ش�ن  اأط�وال،  بثالث�ة  خمتلف�ة  اأمامي�ة 

ثالث�ة  ع�ن  ف�ش�اًل  ارتفاع�ات،  و�ص�تة  خمتلف�ن، 

ه�ذه  وتغط�ي  املح�رك.  لتجوي�ف  ارتفاع�ات 

والنق�ل  ال�ش�حن  احتياج�ات  كاف�ة  املركب�ات 

وكذل�ك  الطويل�ة،  اإىل  الق�ش�رة  امل�ص�افات  م�ن 

الوع�رة. الطرق�ات  عل�ى  ال�ص�تخدامات 

ومتت�از املق�ش�ورات الأمامي�ة مب�ص�توى ا�ش�تثنائي 

للبني�ة  نظ�رًا  وذل�ك  واملتان�ة،  الق�وة  م�ن 

لأل�واح  الكام�ل  والط�الء  ج�دًا،  القوي�ة  الهيكلي�ة 
وتاأت�ي  »الغلفن�ة«.  بتقني�ة  املعدني�ة  ال�صفائ�ح 

م�ن  مثالي�ة  مبوا�صف�ات  الداخ�ل  يف  التجهي�زات 

امل�واد  متن�ح  وبينم�ا  الراح�ة.  مقوم�ات  ناحي�ة 

مذهل�ة  م�ص�تويات  عالي�ة  بج�ودة  امل�ص�تخدمة 

متت�از  الت�ش�غيلية  اجلوان�ب  ف�اإن  الراح�ة،  م�ن 

اأي�ص�ًا  وهن�اك  كذل�ك.  ومريح�ة  �ش�هلة  باأنه�ا 

يف  مب�ا  الف�ص�يحة،  الرحاب�ة  م�ن  رائ�ع  نط�اق 

اأغرا��س  لتخزي�ن  العدي�دة  الأماك�ن  ذل�ك 
ال�ش�ائق. ومقتني�ات 

منظومة موثوقة ومتطّورة
جدًا للقيادة من مصدر واحد

تت�ش�اركها  الت�ي  الرئي�ص�ية  املزاي�ا  اإح�دى  لع�ل 
اآلي�ة  ه�ي  �ص�واء  ح�د  عل�ى  واأروك��س  اأكرتو��س 

كلت�ا  وت�ص�م  واح�د.  م�ص�در  م�ن  احلرك�ة  نق�ل 
�ص�ت  م�ن  جدي�دة  حم�ركات  اأي�ص�ًا  ال�ش�احنتن 

فّعال�ة  بخ�صائ��س  نف�ص�ه  بالجت�اه  اإ�ش�طوانات 

النبعاث�ات  مبعاي�ر  متوف�رة  وه�ي  ومرن�ة، 

وتم�ل  قط�ر.  يف  املعتم�دة   III ي�ورو  الأوروبي�ة 

جميعه�ا  واملح�اور  احلرك�ة  ونواق�ل  املح�ركات 

بتناغ�م  ومتت�از  مر�صيد��س،  جنم�ة  �ص�عار 

بينه�ا.  فيم�ا  مث�ايل 

المحركات 
اإ�ش�طوانات   6 م�ن  الثقيل�ة  املح�ركات  تتمو�ص�ع 

اأ�ش�فل  مرئ�ي  غ�ر  م�كان  يف  نف�ص�ه  بالجت�اه 

 12.8 قدره�ا  اإزاح�ة  م�ع  الأمامي�ة،  املق�ش�ورة 

الت�ي  الق�وة  مع�دلت  وت�رتاوح  ل�رت.   15.6 اأو 

اإىل  ح�ص�ان(   360( كيل�ووات   265 م�ن  توّلده�ا 
جمي�ع  وتت�ص�م  ح�ص�ان(.   578( كيل�ووات   425
للغاي�ة،  فّع�ال  اأداء  وذات  متين�ة  باأنه�ا  املح�ركات 

منخف�ص�ة  دورات  م�ن  مذهل�ة  ب�ص�ورة  وتت�ص�ارع 

مزاي�ا  تتوف�ر  ذل�ك،  اإىل  وبالإ�شاف�ة  للمح�رك. 

الإلك�روين  التحك�م  مث�ل  متط�ورة  فني�ة 

الكام�ل، وم�ع وح�دة OM 473 اأو OM 460، نظ�ام 
املع�زز  ال�شغ�ط  م�ع  الفري�د   X-Pluse احلق�ن 

ه�ذه  واأثبت�ت  الالمتماث�ل.  التوربين�ي  وال�ش�احن 

عل�ى  الت�ش�غيلية  قدراته�ا  با�ص�تمرار  املح�ركات 

اأو  القيا�ش�ية  بتجهيزاته�ا  �ص�واء  الواق�ع؛  اأر��س 

املعّدل�ة، اأو املخ�ص�ص�ة ح�ص�ب املنطق�ة، ل �ص�يما 

يف  الكيلوم�رات  ملي�ارات  بالفع�ل  قطع�ت  واأنه�ا 

واآ�ص�يا.  واأوروب�ا  ال�ش�مالية  اأم�ركا 

أنظمة مساعدة تدعم السائق
اأنظم�ة  م�ن  ع�ددًا  واأروك��س  اأكرتو��س  تت�صم�ن 

التحك�م  م�ش�اعد  منه�ا  املتاح�ة،  امل�ش�اعدة 
عل�ى  احلف�اظ  وم�ش�اعد  امل�ص�افة،  ق�رب  يف 
الأب�رز  املي�زة  ولع�ل  غره�ا.  والكث�ر  امل�ص�ار، 

حي�ث   ،4 الن�ش�ط  الفرمل�ة  م�ش�اعد  ه�ي  هن�ا 
للط�وارئ  املخ�ص��س  النظ�ام  ه�ذا  يعم�ل 
عن�د  للفرمل�ة  م�ص�توى  اأق�ش�ى  تفعي�ل  عل�ى 
قب�ل  الكام�ل  التوق�ف  اأج�ل  م�ن  ال�ص�رورة 

يف  الثابت�ة  اأو  املتحرك�ة  بالأج�ش�ام  ال�شط�دام 
كم�ا  الأرواح.  ينق�ذ  اأن  ميكن�ه  وبالت�ايل  الأم�ام، 
و�ش�يك  ا�شط�دام  اأي  م�ن  ال�ش�ائق  النظ�ام  يح�ّذر 

الفرمل�ة  م�ن  نف�ص�ه  الوق�ت  يف  وُيفّع�ل  بامل�ارة، 

 . ئي�ًا جز

ل ظروف
ّ
مواصفات تتحم

التشغيل الشديدة
اأكرتو��س  مر�صيد��س-بنز  ال�ش�احنتان  تعت�ر 

ال�ش�حن  مله�ام  مثالي�ة  من�ص�ة  واأروك��س 

تطويره�ا  مت  حي�ث  وال�ش�لع،  للب�شائ�ع  الثقي�ل 
ل�كل  املح�ّددة  الحتياج�ات  لتلبي�ة  خ�صي�ص�ًا 

حت�ص�ينات  اأي�ص�ًا  ه�ذا  وي�ش�مل  منطق�ة. 
م�ع  يتنا�ص�ب  مب�ا  وخا�ص�ة  مط�ّورة  وتعدي�الت 

الأو�ص�ط. ال�ش�رق 
�ص�عار  تم�ل  الت�ي  املمي�زة  املركب�ات  ه�ذه  اإن 
ب�ص�ورة  اختباره�ا  مت  ق�د  الثالثي�ة  النجم�ة 

وعل�ى  الع�امل،  اأنح�اء  جمي�ع  يف  �ش�املة 
�ص�واء.  ح�د  عل�ى  والوع�رة  امل�ص�توية  الطرق�ات 

باقات الضمان لفترات أطول
بباق�ات  اأي�ص�ًا  واأروك��س  اأكرتو��س  تتوف�ر 

اأط�ول،  لف�رتات  لل�شم�ان  مر�صيد��س-بنز 

كيلوم�ر،   750,000 و  �ص�نوات   5 حت�ى  ت�ش�ل 
اإىل  الأمام�ي  امل�ص�د  م�ن  املكّون�ات  كاف�ة  وت�ش�مل 
اأط�ول  لف�رتات  ال�صم�ان  باق�ات  وتتوف�ر  اخللف�ي. 

 ،SelectPlus و  باق�ات  م�ع  جن�ب  اإىل  جنب�ًا 

ال�ش�املة،  التغطي�ة  ه�ذه  وم�ع   .Complete و 
اأط�ول  لف�رتات  ال�صم�ان  باق�ات  ت�ص�مح 

اأي  وجتّن�ب  اليومي�ة،  امله�ام  عل�ى  بالرتكي�ز 

متوقع�ة.  غ�ر  تكالي�ف 

ل أقصى ظروف التشغيل صعوبة
ّ
بمواصفات تتحم

الة وقوية
ّ
شاحنات مرسيدس-بنز أكتروس وأروكس: موثوقة، فع

سعادته كرم الشركات المتميزة في استقطاب الكوادر الوطنية.. وزير العمل:

إطالق منتدى توطين الوظائف

عن  العمل،  وزير  المري  صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  أعلن 

الجهات  ممثلي  بمشاركة  دوري،  بشكل  التوطين  منتدى  إطالق 

الوظائف، بناء على  األولوية في توطين  المنظمة للقطاعات ذات 

عدة معايير ذات عالقة بالوضع الحالي للقطاعات وقابليتها لزيادة 

الصناعات  قطاع  هي  القطاعات  أن  إلى  مشيرا  التوطين،  نسب 

وقطاع  والضيافة  السياحة  وقطاع  الخدمات  وقطاع  التحويلية 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقطاع المالي وقطاع الصحة 

وقطاع التعليم. 

جاء ذلك خالل كلمة سعادته في حفل تكريم الشركات والمنشآت 

المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أقامته وزارة 

في  ساهمت  التي  القطاعات  تلك  ممثلي  بحضور  أمس  العمل 

استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة واالستفادة منها بتعزيز مسيرة 

التنمية.

بتوطين  المتميزة  والشركات  المنشآت  تكريم  حفل  ويأتي 

الوظائف في القطاع الخاص في إطار حرص وزارة العمل على إبراز 

الدور الفاعل لشركات ومنشآت القطاع الخاص في إنجاح برنامج 

توطين الوظائف، وتأكيدا على الشراكة والتعاون والتشاور ما بين 

وزارة العمل وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، باإلضافة إلى 

متابعة الجهود التي تبذلها المنشآت والشركات في استراتيجية 

توطين الوظائف واالستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة.

المري  صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  تقدم  المناسبة،  وبهذه 

وزير العمل، بالشكر والتقدير لشركات القطاع الخاص والجهات 

المتميزة في تحقيق استراتيجية التوطين والتدريب واالبتعاث 

البشرية  الموارد  ومديري  لموظفي  المتميزة  األدوار  بخاصة 

البشرية في  الموارد  إدارات  دور  أن  إلى  التوظيف، مشيرا  وشؤون 

المواطنين  الوظائف مهم وساهم في زيادة تعيين  مجال توطين 

والمواطنات وادماجهم في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص. 

الذي   2021 لسنة   4 رقم  األميري  باألمر  العمل  وزير  سعادة  ونوه 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  أصدره 

وتحديد  الوزراء  مجلس  تشكيل  بتعديل  المفدى،  البالد  أمير 

القطاع  في  الوظائف  توطين  ومنها  العمل  وزارة  اختصاصات 

الخاص.

ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن وزارة العمل أطلقت 

خطتها المرحلية ضمن إطار استراتيجية شاملة بغرض توطين 

الرئيسية  األولويات  الخاص، باعتباره أحد  القطاع  الوظائف في 

الوطنية،  العاملة  القوى  من  االستفادة  إلى  الهادفة  العمل  لوزارة 

وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. 

والتعاون  الشراكة  أن  ترى  العمل  وزارة  إلى  سعادته  وأشار 

السبيل  هي  الخاص،  القطاع  ومؤسسات  شركات  مع  والتشاور 

األمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف من خالل تأهيل وتدريب 

المالئمة  التشريعية  الخيارات  بدراسة  منوها  الوطنية،  الكوادر 

لتحقيق استدامة إقبال المواطنين والمواطنات بالتقدم للوظائف 

التي  المزايا  من  واالستفادة  »كوادر«،  منصة  عبر  المطروحة 

تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين 

الوظائف.

التعريف  إلى  الوظائف يهدف  وأوضح سعادته أن منتدى توطين 

بخطط التوطين ودور شركات القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة 

للقدرة على النمو وخلق فرص العمل، الستيعاب نسب إضافية 

حوارية  ومنصة  فضاء  يوفر  المنتدى  بأن  منوها  التوطين،  من 

توطين  مجال  في  الممارسات  وأفضل  األفكار  لتبادل  للفاعلين 

الوظائف والجاذبية للقطريين.

وأوضح سعادة الوزير أن وزارة العمل تعكف حاليا بالتنسيق مع 

وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية على تقليل الفجوة 

بغرض  وذلك  التعليم  ومخرجات  العمل  سوق  احتياجات  بين 

رؤية  وفق  الوطنية  التنمية  أهداف  تحقيق  في  بارز  بدور  اإلسهام 

قطر 2030.

بعنوان:  فعالية  تنظيم  العمل  وزارة  نية  سعادته  وكشف   

»التعليم وسوق العمل: التحديات والفرص الواعدة« بالتعاون مع 

الخاص  والقطاع  التعليمية  والمؤسسات  والتعليم  التربية  وزارة 

المستقبلية  احتياجاتهم  لمعرفة  وذلك  المقبل،  الشهر  خالل 

وربطها مع مخرجات التعليم بالجامعات.

المري  صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة  تفضل  الحفل،  وبنهاية 

وزير العمل، بتكريم الشركات والجهات التي ساهمت في إنجاح 

برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي أطلقته الوزارة 

للتكافل،  العامة  الشركة  من  كل  وحققت   ..2022 العام  بداية 

وتوطين  إحالل  في  العالية  النسب  قطارات  اتش  اركيه  شركة 

مرتفعة،  بمعدالت  الوطنية  العمالة  على  واالعتماد  الوظائف 

باإلضافة إلى أنها كانت أكثر الشركات الجديدة تعاونا مع الوزارة 

فيما يتعلق بتوطين الوظائف.

المناسبة  والتدريب  التأهيل  لفرص  تقديما  األكثر  الجهات  وأما   

ومجموعة  الوطني،  قطر  بنك  من:  كل  فهي  الوطنية،  للعمالة 

الخطوط الجوية القطرية، وشركة قطر غاز للتشغيل المحدودة، 

وقطر للطاقة، وشركة نفط الشمال، ومجموعة الدوحة للتأمين، 

وشركة  قطر،  وفودافون  الدوحة،  وبنك  اإلسالمي،  قطر  ومصرف 

أريد، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

وعلى صعيد الجهات التي حققت نسبا عالية في إحالل وتوطين 

مرتفعة،  بمعدالت  الوطنية  العمالة  على  واالعتماد  الوظائف 

بنك  اإلسالمي،  الدولي  قطر  وبنك  الوطني،  قطر  بنك  من  كل 

دخان، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والبنك 

.HSBC التجاري، وفودافون قطر، ومؤسسة بي ان سبورت، وبنك

العمل  وزير  لسعادة  شكرهم  عن  المكرمون  أعرب  جانبهم،  ومن 

على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم هو بمثابة حافز 

ودافع لهم لالرتقاء ببرنامج توطين الوظائف وزيادة نسب االعتماد 

الفترة  خالل  الوظائف  مختلف  إشغال  في  الوطنية  الكوادر  على 

المقبلة.

{ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري 

نعكف على تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم

استراتيجية شاملة 
بغرض توطين 

الوظائف في 
شركات القطاع 

الخاص 

  كتب        محمد الجعبري 



فتح  عن  قطر  جامعة  أعلنت 

لمرحلة  اإللكتروني  التقديم  باب 

ربيع  الدراسي  للفصل  البكالوريوس 

من  األدنى  الحد  استوفوا  لمن   2023
االحد  من  بداية  القبول  متطلبات 

وحتى  المقبل  أكتوبر   2 المقبل 

للطلبة  وذلك  المقبل  أكتوبر   20
والطلبة  المحولين  وللطلبة  الجدد 

البكالوريوس  لدرجة  المتقدمين 

وطلبة  الزائرين  والطلبة  الثانية 

دراسة المقررات.

خالل  من  القبول  طلب  تقديم  ويتم 

على  اإللكتروني  الطلب  تعبئة 

وتسليم  الرسمي،  الجامعة  موقع 

الموعد  في  المطلوبة  المستندات 

عن  اإلعالن  يتم  أن  على  المحدد.. 

2023 بتــاريخ  القبـــول لربيــع  قــرارات 

16 يناير المقبل في حسابات القبول 
اإللكترونية للمتقدمين.

القبول  معايير  أن  الجامعة  ونوهت 

تخضع  المختلفة  التخصصات  في 

لقواعد وشروط القبول، ومنها حصول 

الطالب على حد أدنى من التحصيل 

بحسب  الثانوية  الشهادة  في  العام 

التي  الكلية  في  المطلوبة  النسبة 

وأن  بها،  االلتحاق  في  الطالب  يرغب 

القبول في جميع الكليات يعتمد على 

على  المتقدمين  بين  المنافسة  مبدأ 

متطلبات  من  األدنى  الحد  تحقيق  أن 

الدراسة في الشهادة الثانوية ال يعني 

قبول الطالب في الكلية.

الجامعة،  في  الطالب  قبول  حال  وفي 

فإنه يقبل مباشرة في البرنامج العام 

بحيث  المختلفة،  الجامعة  لكليات 

يتم إلحاق الطلبة في مرحلة تالية إلى 

تطرحها  التي  والبرامج  التخصصات 

االستيعابية  القدرة  وفق  الكليات 

خالل  من  الطلبة  بين  والمنافسة 

معايير القبول لكل برنامج.

في  والتسجيل  القبول  إدارة  ودعت 

الراغبين  الطلبة  جميع  الجامعة 

جميع  تسليم  إلى  بالتقديم 

الطلب  نوع  على  بناًء  المستندات 

المواعيد  في  الطالب  به  تقدم  الذي 

الزمنية  الجداول  في  المحددة 

للتسجيل.

يمكن  أنه  إلى  قطر  جامعة  وأشارت 

المطلوب  التخّصص  اختيار  للطالب 

من  األدنى  الحّد  تحقيقهم  بعد 

فتُح  ويتّم  األكاديمّية،  المتطّلبات 

األكاديمّية  التخّصصات  في  الَقبول 

متطلبات  حّققوا  حال  في  للطالب 

واجتازوا  البرنامج،  في  الَقبول 

التأسيسّي  البرنامج  متطلباِت 

إلى  المتقّدمين  للطالب  )بالنسبة 

البرنامج  تتطّلب  التي  الكليات 

القسم  وموافقة  التأسيسّي(، 

ذلك  يقّدم  الذي   - األكاديمي 

تخصيص  طلب  على  التخصص- 

القدرة  على  بناًء  للبرنامج  الطالب 

للطالب  ويجوز  فيه،  االستيعابّية 

دراسي  تخصص  ودراسة  تحديد 

الطلبة  على  يجب  كما  فقط،  واحد 

الدراسّي  تخّصصهم  تحديد 

ساعة   36 دراسة  استكمالهم  قبل 

يقل  ال  ما  دراسة  ويجب  مكتسبة، 

الدراسّية  الساعات  نصف  عن 

بنظام  ُمعّين  لتخّصص  المعتمدة 

قطر،  جامعة  في  الُمنتظمة  الدراسة 

استكمال  الطالب  على  يجب  كما 

على  للحصول  التخّرج  متطلبات 

درجة البكالوريوس من جامعة قطر، 

الدراسّي  تخّصصه  اعتماد  يتّم  كي 

ويعتبر  متطلباِته،  حّقق  الذي 

كشف  في  يظهر  الذي  التخصص 

التخّرج  عند  الرسمّي  الدرجات 

التخصَص  هو  التخّرج  إفادة  وفي 

فيه  نجح  الذي  الوحيَد   
َّ

الرئيسي

به  وتعترف  تقره  والذي  الطالُب 

جامعة قطر.

المدارس  طالب  على  يتوّجب  وال 

تسليم  الحكومية  القطرية  الثانوية 

سيتم  حيث  الثانوية،  الشهادة 

التربية  وزارة  من  نتائجهم  تسلم 

حين  في  العالي،  والتعليم  والتعليم 

الخاّصة  المدارس  من  سُيطلب 

كشف  إحضار  الدولّية،  والمدارس 

الثانوية  الدراسة  شهادة  درجات 

وُمعتمًدا  ُمصّدًقا  األصلي  النهائية 

إلى  باإلضافة  الُمختصة  الجهات  من 

والحضور  ُمطابقتها  ليتم  منها  نسخ 

موعد  انتهاء  قبل  قطر  جامعة  إلى 

للُمتقدمين  بالنسبة  أما  التقديم. 

الجامعات  طالب  من  القبول  لطلب 

إحضار  عليهم  فيتوّجب  األخرى، 

الجامعّية  الدراسة  درجات  كشف 

الجهات  من  وُمعتمًدا  ُمصدًقا  األصلي 

منها  نسخ  إلى  باإلضافة  الُمختصة 

إلى جامعة  والحضور  ليتم مطابقتها 

في  التقديم.  موعد  انتهاء  قبل  قطر 

إلكتروني  رابط  إرسال  سيتم  حين 

درجات  كشف  من  نسخة  لتحميل 

وذلك  قطر،  في  الُمجتمع  كلية 

للقبول  الُمتقدمين  الطالب  لجميع 

من كلية الُمجتمع إلى جامعة قطر.
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نظمت مدرسة أحمد بن محمد 

وبالتعاون  للبنين  الثانوية 

البدنية  التربية  قسم  مع 

بوزارة  التربوي  التوجيه  بإدارة 

والتعليم  والتعليم  التربية 

باالتحاد  الحكام  ولجنة  العالي 

مسابقة  القدم  لكرة  القطري 

دوليًا  حكمًا  كنت  لو  »ماذا 

ضمن  تأتي  والتي  2022م« 
المونديال  أنشطة  فعاليات 

يشرف  التي  2022م  الطالبي 

البدنية،  التربية  توجيه  عليها 

يومين  مدار  على  وأقيمت 

و27   26 الفترة  خالل  متتاليين 

2022م. سبتمبر 

الترويج  إلى  المسابقة  هدفت 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة 

الهوية  وتعزيز  قطر2022م 

وجعلهم  للطلبة  الوطنية 

واكتشاف  البطولة،  من  جزءا 

الطالب  من  مجموعة 

التحكيم  مجال  في  الموهوبين 

مواهبهم  على  الضوء  وتسليط 

الرياضية، ويمكن عمل مدرسة 

الموهوبين  المقيمين  للحكام 

لجنة  إشراف  تحت  وتطويرهم 

المجتمعية  والشراكة  الحكام، 

مع لجنة باالتحاد القطري لكرة 

القدم.

الرئيسي  أحمد  السيد  وقال 

وزارة  البدنية في  التربية  موجه 

والتعليم  والتعليم  التربية 

فكرة  انبثقت  لقد  العالي: 

حكمًا(  كنت  لو  )ماذا  مسابقة 

المنافسة  روح  خلق  أجل  من 

بين الطالب في مجال التحكيم، 

واالستفادة من نخبة الطالب في 

والخارجية،  الداخلية  األنشطة 

لمشروع  جديدة  فكرة  وتعتبر 

الحكام المقام سنوًيا بالمدارس 

لديه  الطالب  يكون  أن  على 

الرغبة أو الموهبة في التحكيم، 

الشفوي  االختبار  خالل  من 

والعملي قبل بداية الدورة.

وصرح السيد عبد الله البلوشي 

عضو في لجنة الحكام باالتحاد 

دولي  وحكم  القدم  لكرة  القطري 

العام  دورنا  يتمحور  سابق: 

التدريبية  الدورات  عمل  في 

شهر  في  سابقًا  للمدارس 

لقد  مارس،  وشهر  أكتوبر 

الفعالية  هذه  من  اكتسبنا 

الطلبة  مواهب  اكتشاف 

يملكون  الذين  المستجدين 

المستقبلية،  التحكيم  مهارة 

تشجيعهم  سيتم  وعليه 

المجال  هذا  في  لالستمرار 

دوليين  حكامًا  يكونوا  حتى 

القدم  كرة  بطوالت  في  الحقًا 

العالمية المستقبلية، الفتًا إلى 

من  المزيد  اكتساب  في  أمنيته 

من  المشاركين  الطلبة  أعداد 

المدارس األخرى، وتعاون مدراء 

المدارس أيضًا.

فاروق  أكمل  السيد  وأوضح 

في  البدنية  التربية  منسق 

محمد  بن  أحمد  مدرسة 

الطلبة  عدد  أن  للبنين  الثانوية 

المسابقة  في  المشاركين 

عشر  من  طالبًا   60 إلى  وصل 

الخطة  وأن  حكومية،  مدارس 

والفعاليات  للمسابقة  الزمنية 

على  انقسمت  لها  المصاحبة 

مدار يومين؛ في اليوم األول كان 

عبارة عن اختبار نظري للطالب 

باالتحاد  الحكام  لجنة  قبل  من 

خالل  من  القدم  لكرة  القطري 

عرض تقديمي بوربوينت وعلى 

المواقف  عن  اإلجابة  الطالب 

القدم  بكرة  الخاصة  والقوانين 

ومالعب كأس العالم 2022م، أما 

عرضا  تضمن  فقد  الثاني  اليوم 

مدرسة  طالب  قبل  من  رياضيا 

ثاني،  آل  محمد  بن  أحمد 

العملي  لالختبار  وبالنسبة 

زمنية  فتره  طالب  لكل  يعطى 

الحكام  لجنة  وتقوم  للتحكيم 

القدم  لكرة  القطري  باالتحاد 

الحكام  وتحدد  الطالب  بتقييم 

الموهوبين والمتميزين واختيار 

أفضل الطالب.

طرحها قسم التربية البدنية

في نسخته 
أسبوع قطر لالستدامة.. »8« أكتوبرالسابعة.. »إرثنا«:

الدوحة- قنا- أعلن مركز إرثنا، عضو 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

المجتمع، عن النسخة السابعة من 

8 أكتوبر  أسبوع قطر لالستدامة يوم 

إشراك  إلى  يهدف  والذي  المقبل، 

مجموعة  في  المحلي  المجتمع 

واألنشطة  المبادرات  من  واسعة 

االستدامة،  الموجهة نحو  والفعاليات 

وتعزيز الوعي بقضاياها وإبراز التقدم 

الذي أحرزته الدولة في هذا المجال.

لهذا  والفعاليات  األنشطة  وتشمل 

العام غرس األشجار في مزرعة حينة 

سالمة، وإنشاء عدد من مراكز إعادة 

على  والحفاظ  الجديدة،  التدوير 

فنادق  مجموعة  مع  القرم  أشجار 

لتنظيف  وحملة  أورينتال،  ماندارين 

الشواطئ مع مشروع الدوحة لألعمال 

البيئية، وورش عمل حول البستنة، 

حديقة  إنشاء  إلى  باإلضافة 

من  وغيرها  حديقة،  مع  مجتمعية 

الفعاليات.

وأوضح الدكتور غونزالو كاسترو دي 

ال ماتا، المدير التنفيذي لمركز إرثنا 

أن أسبوع قطر لالستدامة يعد منصة 

بشأن  الوطنية  الرؤية  لتعزيز  فريدة 

أفراد  مشاركة  وأهمية  االستدامة 

باإلضافة  المجال،  هذا  في  المجتمع 

على  البالد  لمساعدة  السعي  إلى 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

البناء  مواصلة  خالل  من  أنه  وأضاف 

للسنوات  المتينة  األسس  على 

أسبوع  سيكون  الماضية،  الست 

حملة  بمثابة  لالستدامة  قطر 

بتعزيز  ملتزمة  جديدة  وطنية 

ورفاهه،  المحلي  المجتمع  صحة 

االستدامة  دعم  على  والتشجيع 

معربا  مختلفة،  مستويات  على 

الجهود  توحيد  إلى  تطلعه  عن 

المؤسسات  ومشاركة  المجتمعية 

وكذلك  الخاص  والقطاع  الحكومية 

في  واألفراد،  الربحية  غير  المنظمات 

اتخاذ  على  للتشجيع  الحدث  هذا 

بما  االستدامة  تعزز  التي  اإلجراءات 

يعود بفوائد كثيرة على الجميع.

ككيان  العام  هذا  إرثنا  مركز  وأطلق 

قطر،  مؤسسة  مظلة  تحت  جديد 

وهو مركز غير ربحي ينصب تركيزه 

والتوعية  السياسات  بحوث  على 

وحشد الدعم، ويهدف إلى نشر الوعي 

واإلجراءات  السياسات  على  والتأثير 

ودوليا.  محليا  باالستدامة  المتعلقة 

الفنية  الخبرة  بين  المركز  ويجمع 

السياسية  واالستشارات  والبحثية 

مجتمع  تشكيل  بهدف  والتوعية 

والبحثيين،  التقنيين  الخبراء  من 

الحكومي،  القطاع  في  والعاملين 

القرار،  السياسات، وصناع  وصانعي 

متعددة  والمؤسسات  والشركات، 

لبناء  المدني  والمجتمع  األطراف، 

مستقبل أكثر استدامة.

عبر مجموعة من البرامج واألنشطة الهادفة

»التربية« تحتفل 
باليوم العالمي لمحو األمية

األطفال  ورياض  المدارس  احتفلت 

والتعليم  التربية  بوزارة  الخاصة 

العالمي  باليوم  العالي  والتعليم 

8 سبتمبر  لمحو األمية الذي يصادف 

اليونسكو  ته 
َّ

أقر والذي  عام  كل  من 

1966، وذلك من خالل تنظيم  منذ عام 

والمسابقات  البرامج  من  مجموعة 

متضمنة  للطلبة،  الهادفة  واألنشطة 

يشكل  مما  األمية  محو  معاني 

المستوى  على  للتعليم  انتصاًرا 

المجتمع  وتذكير  والعالمي،  المحلي 

لألفراد  األمية  محو  بأهمية  الدولي 

وتكثيف  والمجتمعات،  والجماعات 

إلى  الوصول  نحو  المبذولة  الجهود 

بمهارات  إلماًما  أكثر  مجتمعات 

قطر  ودولة  سيما  وال  والكتابة،  القراءة 

مجال  في  متقدمة  خطوات  خطت  قد 

الكبار. وتعليم  ة 
َّ

األمي محو 

مدرسة  أعدت  السياق،  هذا  وفي 

سنوية  خطة  العالمية  أوريكس 

على  األمية  محو  نشاط  لتفعيل  ثرية 

 ،)2023  2022-( األكاديمي  العام  مدار 

الدراسية  المراحل  كافة  شاملة 

والثانوية(.  واإلعدادية  )االبتدائية 

اليدلو  ديريك  السيد  أكد  حيث 

المدرسة  حرص  المدرسة  مدير 

لمحو  العالمي  باليوم  االحتفال  على 

اليوم  هذا  أهمية  على  تأكيًدا  األمية 

في  الطلبة  جميع  مشاركة  وضرورة 

من  مجموعة  خالل  من  النشاط  هذا 

أن  إلى  مشيًرا  ة، 
َّ

الدوري المسابقات 

إشراف  تحت  تنفيذها  يتم  الفعالية 

)اللغة  الثالث  اإللزامية  المواد  قسم 

وتاريخ  اإلسالمية  والتربية  العربية 

قطر(.

قالت السيدة نهاد محمد مديرة قسم 

بالمدرسة:  الثالث  اإللزامية  المواد 

عنوان  حملت  التي  األولى  المسابقة 

انطالق  مع  بدأت  ر« 
ِّ

وَعب ة  ِقصَّ »َشاِهد 

خالل  وتواصلت  الدراسي،  العام 

زة  ُمركِّ وسبتمبر،  أغسطس  شهري 

التربوية  األهداف  من  عدد  على 

أهمية  تعزيز  أبرزها  من  والتعليمية، 

مستوى  ورفع  الطالب،  لدى  العلم 

بال  الحياة  بأن  الطالب  إدراكات 

الطالب  وتشجيع  لها،  قيمة  ال  علم 

المجهود  وبذل  العلم  حب  على 

قدراته  وتعزيز  للنجاح،  المطلوب 

ونبرات  الجسد  لغة  استخدام  على 

التعبير  الصوت، وتنمية قدراته على 

والوصف.

الدوحة           $

{ مبنى القبول

للفصل الدراسي »ربيع 2023« .. جامعة قطر :

فتح باب القبول.. األحد
المقبل ي��ن��اي��ر   »16« ال��ق��ب��ول  ق�����رارات  ع��ن  اإلع����ان 

كتب       محمد أبوحجر

اعتبارًا من يوم غٍد وبالتزامن مع استضافة مونديال قطر

تنظيم حركة مركبات النقل 
العام والخاص أيام الجمعة

أمور  بتسيير  المختصة  اللجنة  أعلنت 

خطة إغالق شارع الكورنيش عن تفعيل 

ذات  المركبات  حركة  إدارة  خطة 

بشكل  والخاص  العام  النقل  لوحات 

ابتداًء من يوم غد  دوري كل يوم جمعة 

إلى  عصرًا   3 الساعة  من  سبتمبر   30
سيتم  أنه  مضيفة  مساًء،   10 الساعة 

كامل  بشكل  الخطة  تفعيل  دراسة 

بالتزامن  نوفمبر   1 من  ابتداًء  يوميًا 

كأس  لبطولة  قطر  دولة  استضافة  مع 

 .™2022 FIFA قطر  العالم 

حركة  تحويل  الخطة  بموجب  ويتم 

العام  النقل  لوحات  ذات  المركبات 

)السوداء(  الخاص  النقل  ولوحات 

تمتد  والتي  الدوحة،  وسط  عن  بعيدًا 

والدائري  األول  الدائري  الطريق  من 

أحمد  وشارع  الثالث  والدائري  الثاني 

وشارع  الجامعة  وشارع  علي  بن 

وشارع  الكورنيش  وشارع  الخفجي 

الطرق  وجميع  عنيزة  وشارع  البدع 

المذكورة،  الشوارع  مع  المتقاطعة 

إال  يمتلك  ال  من  ذلك  من  ويستثنى 

باسمه  مسجلة  فقط  واحدة  مركبة 

نقل  لوحة  أو  عام  نقل  لوحة  ذات  وهي 

التابعة  العام  النقل  ومركبات  خاص، 

ومركبات  )كروه(،  مواصالت  لشركة 

)الريل(  القطرية  الحديد  سكك  شركة 

للجهات  التابعة  الطوارئ  ومركبات 

الخدمية، حيث ستسمح اإلدارة العامة 

خالل  المركبات  هذه  باستخدام  للمرور 

الحظر. أوقات 

المخالفات  تطبيق  سيتم  أنه  كما 

ذات  المركبات  على   49 المادة  بموجب 

التي  والخاص  العام  النقل  لوحات 

ال  والتي  الدوحة  وسط  خالل  من  تمر 

تفعيل  فترات  خالل  االستثناءات  توافق 

الخطة.

المركبات  أعداد  تنظيم  خطة  وتأتي 

وضعها  تم  التي  النقل  تدابير  ضمن 

الطرق  على  المروري  االزدحام  لتخفيف 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  أثناء 

طرق  توفير  إلى  تهدف  حيث   ،™2022
المركبات  لتنقل  وسلسة  مريحة 

المواصالت  وحافالت  االعتيادية 

المناطق  في  االزدحام  وتخفيف  العامة 

إقامة  مع  تزامنًا  الدولة  في  الحيوية 

العام.  الفعالية األكبر خالل هذا 

أنه قد تم تجربة الخطة  جدير بالذكر 

التي  لوسيل  سوبر  كأس  فعالية  خالل 

تم  حيث  مؤخرًا،  الدوحة  في  أقيمت 

تعزيز  في  وفعاليتها  جدواها  دراسة 

الدولة،  في  المرورية  الحركة  سالسة 

بطولة  خالل  تطبيقها  بقرار  واألخذ 

ستساهم  حيث   2022 العالم  كأس 

المعنيين  الشركاء  جهود  تعزيز  في 

وسط  في  المرورية  الحركة  لتنظيم 

المونديال. الدوحة خالل 

اللجنة  أعلنت  أخرى..  جهة  من 

خطة  أمور  بتسيير  المختصة 

تطبيق  عن  الكورنيش  شارع  إغالق 

النقل  حافالت  مسار  في  المخالفات 

وذلك  األول  الدائري  الطريق  على  العام 

 .2022 2 أكتوبر  ابتداًء من يوم األحد 

بموجب  المخالفات  تطبيق  وسيتم 

المصرح  غير  المركبات  على   49 المادة 

تم  حيث  المسار،  استخدام  لها 

النقل  لحافالت  المسار  تخصيص 

والمركبات  األجرة  ومركبات  العام 

الطوارئ  كمركبات  فقط  لها  المصرح 

العالم  كأس  بطولة  ستخدم  التي 

بإمكان  بأنه  علمًا   ،™2022 قطر   FIFA
الطريق  استخدام  األخرى  المركبات 

حتى  صباحًا  الثانية  الساعة  من 

فقط.  صباحًا  الثامنة 

المسار  تخصيص  عن  اإلعالن  وتم 

الطريق  على  العام  النقل  لحافالت 

الماضي  يوليو  في  األول  الدائري 

اللجنة  بها  تقوم  التي  التدابير  كأحد 

إغالق  خطة  أمور  بتسيير  المختصة 

توفير  لضمان  الكورنيش  شارع 

آلالف  ومريحة  سلسة  عام  نقل  تجارب 

قطر  العالم  كأس  خالل  المشجعين 

الدائري  طريق  يعتبر  حيث   ،2022
في  الحيوية  الطرق  أهم  من  األول 

العديد  يربط  كونه  الدوحة  مدينة 

والسكنية  التجارية  المناطق  من 

إلى  باإلضافة  الخدمية،  والمنشآت 

الوجهات  من  العديد  بين  ربطه 

السياحية.

مسابقة ترويج للمونديال بالمدارس
الدوحة        $

تطبيق 
المخالفات على 
مسار الحافالت 
بالدائري األول 

الدوحة           $
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لالستجابة للحوادث الكبرى خالل المونديال

خطط شاملة لـ »الرعاية الصحية«

العامة  الصحة  وزارة  أكدت  قنا-  الدوحة- 

مؤسسة  ذلك  في  بما  الصحية  الرعاية  وشركاء 

الصحية  الرعاية  ومؤسسة  الطبية  حمد 

دولة  في  األخرى  الرئيسية  والمؤسسات  األولية 

شاملة  خطط  ونشر  لتفعيل  استعدادها  قطر 

لالستجابة للحوادث الكبرى، عند االقتضاء، خالل 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

أنها عملت خالل  لها أمس  الوزارة في بيان  وذكرت 

السنوات األخيرة، مع مؤسسات الرعاية الصحية 

تطوير  على  الدوليين  الشركاء  وكذلك  المحلية 

خططها لالستجابة للحوادث الكبرى.

العامة  الصحة  وزارة  بين  الشراكة  من  وكجزء 

»الرياضة  مشروع  في  العالمية  الصحة  ومنظمة 

الكوارث  إدارة  خبراء  يعمل  الصحة«،  أجل  من 

مع  جنب  إلى  جنبا  العالمية  الصحة  منظمة  من 

نظرائهم من الخبراء في قطر لدعم تطوير خطط 

االستجابة.

وأوضح الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة الطوارئ 

قطر  دولة  أن  العامة،  الصحة  وزارة  في  الصحية 

استضافت العديد من الفعاليات الرياضية رفيعة 

المستوى في السنوات األخيرة، وأدى نظام الرعاية 

لهذه  الناجحة  اإلدارة  دعم  في  مهما  دورا  الصحية 

البطوالت.

كأس  ذلك  في  بما  الفعاليات  هذه  أن  وأضاف 

أللعاب  العالم  وبطولة   ،2019 قطر  لألندية  العالم 

قطر   FIFA العرب  كأس  وبطولة   ،2019 القوى 

2021، مكنت قطاع الرعاية الصحية من اكتساب 
لالستجابة  خططه  واختبار  قيمة  خبرات 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  قبل  الكبرى  للحوادث 

قطر 2022.

اختبار  تم  أنه  إلى  الهاجري  الدكتور  وأشار 

قطاع  في  الكبرى  للحوادث  االستجابة  خطط 

تمرين  في  صارم  بشكل  الصحية  الرعاية 

اختبر  حيث  األخير  الجماعية  اإلصابات  محاكاة 

التمرين، وهو األحدث في سلسلة من ورش العمل 

الصحة  وزارة  نظمتها  التي  المحاكاة  وتدريبات 

عمليات  العالمية،  الصحة  ومنظمة  العامة 

الصحية  الرعاية  نظام  في  للطوارئ  االستجابة 

قبل انطالق البطولة، مما مكن الفرق المعنية من 

والبروتوكوالت  الخطط  وتعديل  فعاليتها،  تقييم 

حسب الحاجة.

من جهتها قالت الدكتورة ريانا أحمد بوحقة ممثلة 

منظمة الصحة العالمية في دولة قطر أن محاكاة 

والطبية  الصحية  الطوارئ  لحاالت  االستجابات 

لحاالت  استجابة  نظام  ألي  أساسيا  مكونا  تعد 

الطوارئ يتسم بالجهوزية ويعمل بشكل جيد.

منظمة  تلتزم  الهدف،  هذا  أجل  من  أنه  وأضافت 

مع  كثب  عن  العمل  بمواصلة  العالمية  الصحة 

وزارة الصحة العامة وغيرها من الجهات المعنية 

الالزمة  والنظم  الخدمات  توفير  لضمان  قطر  في 

الطوارئ  لحاالت  وبسرعة  بفعالية  لالستجابة 

العالم  كأس  مباريات  قبل  المحتملة  الصحية 

العام  القدم لهذا  الدولي لكرة  التي ينظمها االتحاد 

وأثناءها وبعدها.

الفرق  جميع  مع  الوثيق  التنسيق  أن  وأكدت 

من  عنه  غنى  ال  أمرا  يعتبر  المصلحة  وأصحاب 

الفعالة،  واالتصاالت  اإلجراءات،  اختبار  أجل 

واالستجابة للتحديات غير المتوقعة.

بدوره تحدث السيد صالح المقارح مساعد المدير 

إدارة  في  الطوارئ  وخطط  للفعاليات  التنفيذي 

دور  عن  الطبية  حمد  بمؤسسة  اإلسعاف  خدمة 

والمصممة  الكبرى  للحوادث  االستجابة  مركبات 

خصيصا لخدمة اإلسعاف.

 FIFA العالم  كأس  بطولة  طوال  إنه  وقال 

متنقلة  قيادة  وحدة  هنالك  ستكون   2022 قطر 

الكبرى  للحوادث  لالستجابة  مخصصة  وطواقم 

المباريات  أيام  في  المالعب  من  ملعب  كل  في 

الروتينية  اإلسعاف  بخدمة  دعمها  سيتم  والتي 

لالتصاالت  كمركز  القيادة  وحدات  تعمل  حيث 

خطط  لتنسيق  فوري  بشكل  المعلومات  ونقل 

متنقلة  قيادة  كمراكز  تعمل  وهي  االستجابة 

يمكن من خاللها تفعيل خطط االستجابة.

القيادة،  وحدات  إلى  باإلضافة  أنه  إلى  وأشار 

متنقلة  استجابة  وحدة  أيضا  هناك  ستكون 

للحوادث الكبرى في كل ملعب في أيام المباريات 

على  المتنقلة  االستجابة  وحدات  تحتوي  حيث 

ميداني  عالج  موقع  إلقامة  الالزمة  الموارد  جميع 

مؤقت يضم مجموعة متنوعة من الخيام المكيفة 

التي يمكن من خاللها عالج المرضى وفقا لحالتهم 

المرضية.

وتأسس مركز القيادة الوطني للحوادث الصحية 

بمؤسسة  اإلسعاف  لخدمات  الرئيسي  المقر  في 

حادث  وقوع  حالة  وفي   ،2020 عام  الطبية  حمد 

تنسيق  لقيادة  االستعداد  أهبة  على  فهو  كبير، 

أي  في  قطر  في  الصحي  الرعاية  نظام  استجابة 

 FIFA وقت، بما في ذلك خالل بطولة كأس العالم

قطر 2022.

الصحية  للحوادث  الوطني  القيادة  مركز  ويعمل 

الصحية  الرعاية  مقدمي  عمليات  تنسيق  على 

حمد  مؤسسة  ذلك  في  بما  قطر،  في  الرئيسيين 

الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية وسدرة 

للطب، باإلضافة إلى العمل كنقطة اتصال لنظام 

والجهات  العامة  الصحة  لوزارة  الصحية  الرعاية 

الحكومية األخرى.

مدار  على  التشغيلية  وقدراته  طواقمه  خالل  ومن 

للحوادث  الوطني  القيادة  مركز  قام  الساعة، 

الصحية بدعم جهود الرعاية الصحية في األحداث 

الرياضية الكبرى والتي أقيمت في قطر بما في ذلك 

سباق الفورموال 1 وكأس العرب FIFA قطر 2021.

 د. الهاجري: 
اختبارها بشكل 

صارم في 
تمرين محاكاة 

اإلصابات 
الجماعية

د. بوحقة: 
توفير الخدمات 
والنظم الالزمة 

لالستجابة 
بفعالية وبسرعة 

للطوارئ

من مكفوليها في الصومال

»قطر الخيرية« تكّرم »137« طالبا وطالبة
طالبا   137 لـ  حفل تكريم  الخيرية  قطر  نّظمت 

والذين  الصومال،  في  مكفوليها  من  وطالبة 

العام  )دفعة  مقديشو  جامعة  من  تخرجوا 

من  كّل  بحضور   ،)2022   /  2021 األكاديمي 

سفير  هاشم  حمزة  بن  حسن  السفير  سعادة 

صالح  السيد  وسعادة  بالصومال،  قطر  دولة 

والشؤون  األوقاف  وزير  نائب  علي  سيد  شريف 

الدينية، والسيد إبراهيم محمد مرسل رئيس 

الخيرية  قطر  من  ووفد  مقديشو،  جامعة 

برئاسة السيد نواف الحمادي مساعد الرئيس 

التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية.

األوقاف  وزير  نائب  أشاد  الحفل  بداية  وفي 

والشؤون الدينية الصومالي صالح شريف سيد 

في  الصومال  في  الخيرية  قطر  بجهود  علي، 

المجاالت اإلغاثية والتنموية المختلفة، وكفالة 

االحتياجات  وذوي  المحتاجة  واألسر  األيتام 

الخاصة وطلبة العلم والمعلمين. 

الكافلين  إلى  والتقدير  الشكر  بخالص  وتقّدم 

الطلبة  كفلوا  الذين  قطر  في  الخير  أهل  من 

الله  بعد  ـ  دعمهم  لوال  أّنه  مؤكدا  المحتاجين، 

الجامعي  تعليمهم  مواصلة  استطاعوا  ما  ـ 

تخدم  متعددة  تخصصات  في  والتخّرج 

أحد  كان  بأنه  ونوه  الصومالي،  المجتمع 

الطلبة المكفولين من قبل قطر الخيرية الذين 

استفادوا من ِمَنح طالب العلم في فترة سابقة، 

الكفالة لما تحقق له أن يكون  أّنه لوال هذه  الفتا 

نائب وزير وعضو في البرلمان الصومالي حاليا، 

ورّدا للجميل؛ ذكر أنه كفل 20 طالبا وطالبة.

الحمادي  نواف  السيد  هّنأ  جانبه  من   

العمليات  لقطاع  التنفيذي  الرئيس  مساعد 

الخريجين  الخيرية،  بقطر  الدولية  والبرامج 

جهودكم  ثمره  »قطفتم  قال  حيث  والخريجات 

الدراسة  وتعب  سهر  بعد  بالتخرج  العلمية 

غمار  دخول  وقت  حان  واآلن  سنوات،  لعدة 

من  الجهد  بذل  على  وحثهم  العملية«  الحياة 

أحل التمّيز في مسيرتهم العملّية »ليسهموا في 

نهضة بالدهم ومجتمعهم«. 

تحدث  المناسبة  هذه  في  له  كلمة  وفي 

نائب  أبوبكر،  أحمد  الشيخ  علي  البرفيسور 

عن  مقديشو،  جامعة  أمناء  مجلس  رئيس 

العالقات الصومالية القطرية، فذكر أنها قديمة 

الصومالية  الجالية  خالل  من  تعرف  وقوية 

الموجودة في قطر. 

الصومال،  في  الخيرية  قطر  بدور  يتعلق  وفيما 

عدد  خالل  من  بوضوح  ملحوظ  »أنه  ذكر  فقد 

 23( قياسي  رقم  إلى  وصل  الذي  الكفاالت 

المحتاجة،  واألسر  األيتام  من  مكفول  ألف 

العلم  وطلبة  الخاصة،  االحتياجات  وذوي 

والمعلمين(«، مشيرا إلى أنه ال توجد دولة قامت 

بمثل هذا المجهود في الصومال إال دولة قطر من 

خالل قطر الخيرية. 

استعرضا مبادرة التفتيش المسبق على اإلرساليات الغذائية

ندوة تعريفية 
لـ »الصحة« وغرفة قطر

الصحة  وزارة  بحثت  قنا-  الدوحة- 

العامة وغرفة قطر خالل ندوة تعريفية 

على  المسبق  التفتيش  مبادرة 

المنشأ،  بلد  في  الغذائية  اإلرساليات 

شهادات  إصدار  تستهدف  والتي 

وذلك  ثالث،  طرف  بواسطة  التحقق 

حديثة  بطرق  الغذاء  سالمة  لضمان 

التجارية،  حركتها  انسيابية  تضمن 

المنشأ  بلد  في  مطابقتها  خالل  من 

منافذ  في  الرقابة  إجراءات  وتخفيف 

الوصول.

الباكر  عبدالله  وسن  السيدة  وأكدت 

والصحة  األغذية  سالمة  إدارة  مدير 

حرص  لها،  تصريح  في  البيئية 

فعالية  على  العامة  الصحة  وزارة 

األغذية  على  التفتيش  أنظمة  وكفاءة 

المستوردة وأهمية التوازن بين ضمان 

الغذاء  سالمة  من  ممكن  مستوى  أعلى 

وتسهيل حركة التجارة.

لغرفة  شكرها  عن  الباكر  أعربت  كما 

القطاع  وإطالع  االجتماع  لعقد  قطر 

الخاص والتجار على تفاصيل المبادرة 

قبل إقرارها، واشتراطات اعتماد الطرف 

الثالث وآليات التطبيق المقترحة.

استعرضت  تقديمي،  عرض  وخالل 

آلية  بالوزارة  األغذية  سالمة  إدارة 

البرنامج، حيث تقوم شركات  تطبيق 

من  المجازة  الجهة  أو  الثالث  الطرف 

قبل الجهة المختصة بإصدار شهادات 

أو  لألغذية  المطابقة  من  التحقق 

المختصة  الهيئات  أو  المختبرات 

ذات  أخرى  مطابقة  شهادات  بإصدار 

معتمدة  وتكون  األغذية  بسالمة  صلة 

لديها.

اعتماد  أن  توضيح  العرض  خالل  وتم 

أو  المستوردة  األغذية  على  ثالث  طرف 

أمام شركات  المحلية هو أمر اختياري 

القطاع الخاص، وأن المبادرة تقوم على 

المسؤولية  في  الشراكة  مبدأ  تعزيز 

والخاص،  العام  القطاعين  بين 

الحديثة  العالمية  التوجهات  ومواكبة 

في الرقابة على الغذاء.

اعتماد  اشتراطات  العرض  أبرز  كما 

الطرف الثالث والتي من بينها أن تكون 

الجهة التي تطلب اإلجازة كطرف ثالث 

نشاطها  وتمارس  قطر  في  مرخصة 

حاصلة  تكون  وأن  قانوني،  بشكل 

التفتيش  على شهادة اعتماد دولي في 

وأن  القياسية،  المواصفة  بحسب 

تكون لديها اإلمكانيات الفنية والبشرية 

االلتزام  إلى  باإلضافة  المناسبة، 

وإبالغ  نشاطها  عن  تقارير  بتقديم 

تتعلق  ترصدها  مخالفات  بأي  الوزارة 

باإلرساليات الغذائية.

مع الدفاع المدني السوري

»الهالل األحمر« 
ع مذكرة تفاهم يوقِّ

مذكرة  القطري  األحمر  الهالل  ع  وقَّ

المدني  الدفاع  مؤسسة  مع  تفاهم 

مناطق  في  البيضاء(  )الخوذ  السوري 

للتعاون  كأساس  السوري،  الشمال 

التوعية،  مجاالت  في  الطرفين  بين 

العامة  األنشطة  في  والمشاركة 

واإلدارية، وعمليات المسح غير التقني 

المحلية  والمجتمعات  للمناطق 

بها  الحاصل  التلوث  مدى  من  للتأكد 

غير  الحرب  مخلفات  وجود  نتيجة 

العدوى،  انتشار  ومكافحة  المنفجرة، 

باألكسجين  الطبية  المنشآت  ودعم 

ومعدات الحماية الشخصية وخدمات 

حرق النفايات الطبية.

السيد  من   
ٌّ

كل التفاهم  مذكرة  وقع 

مازن عبد الله محمد مدير مكتب الهالل 

األحمر القطري في تركيا، والسيد رائد 

السوري.  المدني  الدفاع  مدير  الصالح 

د.  من   
ٌّ

كل التوقيع  مراسم  وحضر 

هاشم درويش مدير البرامج في مكتب 

الهالل األحمر القطري بتركيا، والسيد 

العالقات  مدير  كرشانو  باسل  محمد 

العامة في الدفاع المدني السوري.

التي  التوعية  أنشطة  وتشمل 

سينفذها الطرفان العديد من القضايا 

فرق  مع  التعامل  مثل:  المجتمعية 

من  التسرب  األطفال،  عمالة  الطوارئ، 

االندماج  المنزلية،  األخطار  التعليم، 

ويشمل  اإلنسان.  حقوق  المجتمعي، 

الصحي  التثقيف  أيضًا  الجانب  هذا 

والحصبة،   ،19 كوفيد  لقاح  حول 

واإلسعافات  المزمنة،  واألمراض 

غير  الحرب  مخلفات  ومخاطر  األولية، 

والسالمة،  األمن  ومبادئ  المنفجرة، 

ستتم  كذلك  الحرائق.  من  والوقاية 

النفسي  للدعم  ترفيهية  أنشطة  إقامة 

لألطفال.

بإجراء  السوري  المدني  الدفاع  ويقوم 

لألراضي  التقني  غير  األولي  المسح 

تنمية  بمشاريع  المستهدفة  الزراعية 

ينفذها  التي  الزراعية  المحاصيل 

الهالل األحمر القطري، من أجل تحديد 

بالذخائر  المناطق  تلك  تلوث  مدى 

وقياس درجة سالمتها  المتفجرة،  غير 

بالتنسيق  وذلك  للزراعة،  وصالحيتها 

المناطق  في  المحلية  المجالس  مع 

المستفيدة.
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ألراضي المواطنين بالمناطق.. »أشغال«:

تطوير البنية التحتية لـ »3,767« قسيمة

الحزمة  الشمالية  المناطق  مشاريع  وتشمل 

الثانية من مشروع الخريطيات وإزغوى، والحزم 

ولعبيب،  العب  مشروع  من  والخامسة  األولى 

وجنوب  غرب  مشروع  من  األولى  والحزمة 

العقدة  مشروع  من  األولى  والحزمة  سميسمة، 

فهي  الغربية  المناطق  أما  والخور.  والحيضان 

مركز  شمال  مشروع  من  الثانية  الحزمة  تضم 

قطر للتسوق وطريق االحتفاالت، والحزم الثانية 

)المناصير(.  معيذر  غرب  مشروع  من  والثالثة 

وفي المناطق الجنوبية تقع القسائم التي تمت 

والسابعة  والثالثة  األولى  الحزم  ضمن  خدمتها 

من مشروع جنوب المشاف.

يوسف  المهندس  صّرح  المناسبة  وبهذه 

العمادي، مدير شؤون المشروعات، أن »أشغال« 

الطرق  تطوير  لمشاريع  خاّصًا  اهتمامًا  تولي 

أراضي  قسائم  مناطق  في  التحتية  والبنية 

المواطنين القائمة والجديدة، حيث تعمل على 

ومتكاملة  مطّورة  داخلية  طرق  شبكات  إنشاء 

إلى  الرئيسية،  والطرق  الشوارع  مع  ربطًا  توّفر 

التحتية  البنية  شبكات  خدمات  توفير  جانب 

بما يسمح للُمواطنين ببناء منازلهم في مناطق 

ذات  متطورة  خدمات  ويوّفر  الجديدة  األراضي 

كفاءة عالية في مناطق األراضي القائمة.

إدارة  مدير  التميمي،  سعود  المهندس  وقال 

المكتملة  المراحل  هذه  أن  الطرق،  مشاريع 

تابعة  وأنها  قسيمة،   3,767 مجتمعة  تخدم 

مراحلها  جميع  بانتهاء  ستخدم  لمشاريع 

إجمالي 8,821 قسيمة. وأضاف أنه عند اكتمال 

المشاريع، ستوفر خدمات  األعمال بهذه  جميع 

يشمل  بما  القسائم  لهذه  التحتية  البنية 

شبكات طرق فّعالة وآمنة بطول حوالي 247 كم، 

 176 حوالي  بطول  الصحي  للصرف  وشبكات 

حوالي  بطول  المعالجة  المياه  وشبكات  كم، 

المياه السطحية  108 كم، وشبكات لتصريف 
إلى  233 كم، باإلضافة  والجوفية بطول حوالي 

خطوط الكهرباء واإلنارة والمرافق المرتبطة بهذه 

للمشاة  المخصصة  والمسارات  الخدمات، 

والدراجات الهوائية ومواقف السيارات.

الهيئة  أن  التميمي  سعود  المهندس  وأوضح 

وبنفس  الوتيرة  نفس  على  العمل  تواصل 

التحتية  البنية  مشاريع  كافة  لتنفيذ  االلتزام 

تم  حيث  الجودة،  ومعايير  مواصفات  أعلى  وفق 

حوالي  خدمة  األخيرة  الخمس  السنوات  خالل 

في  المواطنين  ألراضي  سكنية  قسيمة   26,000
جنب  إلى  جنبًا  والقائمة،  الجديدة  المناطق 

لخدمة  المخصصة  األعمال  وتسليم  إنجاز  مع 

بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

السويدي،  سيف  محمد  بن  جبر  السيد  وقال 

 ،20 الدائرة  المركزي-  البلدي  المجلس  عضو 

جنوب  في  »أشغال«  أنجزتها  التي  األعمال  أن 

يجري  التي  الستة  الحزم  وكذلك  المشاف 

 3,200 من  أكثر  ستخدم  حاليًا  تنفيذها 

الطرق  خدمات  للمواطنين  وستّوفر  قسيمة 

في  بالبدء  لهم  تسمح  التي  التحتية  والبنية 

السالمة  عناصر  من  ذلك  في  بما  منازلهم،  بناء 

المرورية وشبكات تصريف ومياه وغيرها.

خالد  بن  عبدالله  السيد  قال  جانبه  من 

المركزي-  البلدي  المجلس  عضو  اليافعي، 

هيئة  مع  اليوم  بتواجدي  »سعيد   :17 الدائرة 

عن  لإلعالن  الفعالية  هذه  في  العامة  األشغال 

حيث  قسيمة،   3,700 من  أكثر  من  االنتهاء 

 652 منها  )الخريطيات(   17 الدائرة  نصيب  بلغ 

الطرق  شبكة  تطوير  تمت  حيث  قسيمة، 

المعالجة  والمياه  الصحفي  الصرف  وشبكات 

وغيرها من الخدمات«.

قسم  رئيس  العتيبي،  فهد  المهندس  وأشار 

قامت  قد  أشغال  أن  إلى  الغربية،  المناطق 

المناطق  في  قسيمة   1052 إجمالي  بخدمة 

منطقة  في  قسيمة   311 في  تتمثل  الغربية 

في  قسيمة  و741  )المناصير(  معيذر  غرب 

وطريق  للتسوق  قطر  مركز  شمال  منطقة 

المناطق  هذه  تزويد  تم  حيث  االحتفاالت، 

شبكات  خطوط  وإنشاء  داخلية  طرق  بشبكة 

توفير  جانب  إلى  المياه  وتصريف  الصرف 

الهوائية  والدراجات  للمشاة  مخصصة  ممرات 

ومواقف للسيارات.

رئيس  العبيدلي،  أحمد  المهندس  أشار  كما 

خدمة  تمت  أنه  الجنوبية،  المناطق  قسم 

في  المواطنين  ألراضي  قسيمة   994 إجمالي 

باألساس  تتمركز  والتي  الجنوبية  المناطق 

في منطقة جنوب المشاف على حزم مختلفة، 

إنشاء  خالل  من  للمنطقة  الربط  لتوفير  وذلك 

الطرق وتطوير خدمات شبكات البنية التحتية 

في المنطقة.

أشار  الشمالية،  المناطق  يخص  فيما  أما 

المناطق  مشاريع  مدير  البدر،  حمد  المهندس 

أن  إلى  الطرق،  مشاريع  إدارة  في  الشمالية 

في  قسيمة   1721 إجمالي  بخدمة  قامت  الهيئة 

قسيمة   652 في  تتمثل  الشمالية،  المناطق 

في الخريطيات وإزغوى و688 قسيمة في العب 

و212  سميسمة  في  قسيمة  و169  ولعبيب 

من  الخور،  والحيضان  العقدة  في  قسيمة 

البنية  وخدمات  الداخلية  الطرق  تطوير  خالل 

وممرات  للسيارات  مواقف  وتوفير  التحتية 

تطوير  جانب  إلى  الهوائية،  والدراجات  للمشاة 

األعمال  هذه  وتأتي  الصرف.  شبكات  خدمات 

أراضي  قسائم  لخدمة  »أشغال«  خطة  ضمن 

المواطنين وتلبية احتياجات التوسع السكاني 

والعمراني في مختلف أرجاء الّدولة.

 وعن األعمال التي تنفذها »أشغال« في منطقة 

إلى  البدر  حمد  المهندس  أشار  ولعبيب،  العب 

خمسة  تنفيذ  على  حاليًا  العمل  يجري  أنه 

4,890 قسيمة  حزم من المشروع تخدم حوالي 

متكاملة  شبكة  توفير  على  وتعمل  سكنية 

البنية  لشبكات  متطورة  وخدمات  الطرق  من 

المياه  وتصريف  صحي  صرف  من  التحتية 

وشبكة  األمطار  ومياه  والجوفية  السطحية 

نطاق  ضمن  سيتم  كما  المعالجة.  المياه 

والدراجات  للمشاة  مسارات  توفير  المشروع 

اإلنارة  أعمدة  تركيب  إلى  باإلضافة  الهوائية، 

وتوفير مواقف للسيارات.

وعن مشاريع منطقة غرب وجنوب سميسمة، 

تنفذ  »أشغال«  أن  حمد  المهندس  أوضح 

حوالي  مجتمعة  تخدم  المنطقة  في  حزمتين 

شبكة  وتوفر  المواطنين  ألراضي  قسائم   1004
الصحي  للصرف  وشبكات  الداخلية  الطرق  من 

السطحية  المياه  وتصريف  المعالجة  والمياه 

مخصصة  ممرات  توفير  جانب  إلى  والجوفية 

للمشاة والدراجات الهوائية.

منطقة  في  »أشغال«  تنفذها  التي  األعمال  وعن 

عبدالله  المهندس  أوضح  وإزغوى،  الخريطيات 

وإزغوى  الخريطيات  مشاريع  مدير  النعيمي، 

تنفيذ  حالّيًا  يتم  أنه  الطرق،  مشاريع  إدارة  في 

أربعة حزم من المشروع وذلك لتلبية احتياجات 

حزم  أن  إلى  مشيرًا  بالمنطقة،  السكان 

قسيمة   5,197 حوالي  تخدم  األربعة  المشروع 

متكاملة  طرق  شبكة  ستوفر  حيث  سكنية، 

وأعمدة  أنظمة  من  المرورية  السالمة  بعناصر 

للمشاة  مخصصة  ومسارات  للشوارع  إنارة 

وعالمات  إرشادية  ولوحات  الهوائية  والدراجات 

مخصصة  مواقف  توفير  على  عالوة  الطريق، 

خدمات  وتطوير  إنشاء  سيتم  كما  للسيارات. 

الصحي  الصرف  شبكات  من  التحتية  البنية 

ومياه  والجوفية  السطحية  المياه  وتصريف 

األمطار وشبكة المياه المعالجة.

وصّرح المهندس سعيد عبد الرحمن المالكي، 

الشمالية  المناطق  بقسم  المشروع  مهندس 

المشروع  أن  بأشغال  الطرق  مشاريع  بإدارة 

يخدم 718 قسيمة ويعمل على تطوير الشوارع 

الداخلية وإنشاء ممرات مخصصة للمشاة، إلى 

جانب تطوير مرافق البنية التحتية من شبكات 

الصحي  والصرف  األمطار  مياه  لتصريف 

وغيرها من الخدمات.

مهندس  القريشي،  خالد  المهندس  وقال 

بإدارة  الغربية  المشاريع  بقسم  المشروع 

الثانية  الحزمة  خالل  من  إنه  الطرق  مشاريع 

في  التحتية  والبنية  الطرق  تطوير  مشروع  من 

االحتفاالت،  وطريق  للتسوق  قطر  مركز  شمال 

بنية  وإنشاء  قسيمة   741 إجمالي  خدمة  تمت 

وشبكة  متطورة  خدمات  توفر  متكاملة  تحتية 

انسيابية  تعزيز  شأنها  من  داخلية  شوارع 

المرافق  مع  الربط  وتوفير  المرورية  الحركة 

العامة بالمنطقة.

مهندس  عتيق،  آل  محمد  المهندس  وأشار 

من  األولى  الحزمة  إنجاز  تم  أنه  إلى  المشروع 

عام  معيذر  غرب  في  التحتية  البنية  مشروع 

 1370 حوالي  المشروع  هذا  خدم  حيث   ،2018
على  تشتمل  والتي  الخدمات  بكافة  قسيمة 

األمطار  مياه  وصرف  الصحي  والصرف  الطرق 

هذه  لسكان  الهامة  الخدمات  من  وغيرها 

الحزمتين  تنفيذ  حاليًا  يجري  وأنه  المنطقة، 

الثانية والثالثة من المشروع لتخدما مع الحزمة 

األولى إجمالي 3070 قسيمة.

مهندس  المعجبة،  حمد  المهندس  وأوضح 

أنه  إلى  الجنوبية  المناطق  بقسم  المشروع 

يتم تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية 

التحتية ألراضي الُمواطنين في جنوب المشاف 

بستة حزم وهي الحزمة األولى والثالثة والرابعة 

كل  أن  وأضاف  والتاسعة.  والثامنة  والسابعة 

تنفيذ  انتهاء  عند  ستخدم  مجتمعة  الحزم 

أعمالها إجمالي 3262 قسيمة.

أعلنت هيئة األشغال العامة »أشغال« عن خدمة 3,767 قسيمة 
ألراضي المواطنين من خالل توفير بنية تحتية متكاملة لهذه 

القسائم ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها الهيئة 
في مناطق مختلفة شمال وغرب وجنوب دولة قطر.

$ الدوحة

م.العمادي: إنشاء شبكة طرق داخلية متطورة 
بما يسمح للمواطنين ببناء منازلهم

م.التميمي: الهيئة 
تعمل على نفس 

الوتيرة وااللتزام 
لتنفيذ كافة 

المشاريع

م.العبيدلي: خدمة 
»994« قسيمة 

ألراضي المواطنين 
في المناطق 

الجنوبية



مستويات  أقصى  لضمان  كمبادرة 

والسائقين،  للركاب  السالمة 

)كروه(  مواصالت  شركة  نظمت 

دولة  في  نوعها  من  األولى  الدورة 

الحرائق  مكافحة  لتدريبات  قطر 

وخاصة  الكهربائية،  المركبات  في 

ببطاريات  تعمل  التي  المركبات 

الليثيوم-أيون، بالتعاون مع شركة 

أميركية متخصصة.

مدى  على  التدريبات  إجراء  وتم 

الرئيسي  المقر  في  أيام  أربعة 

وفي  )كروه(  مواصالت  لشركة 

التدريبات  في  وشارك  لفان.  راس 

شركة  موظفي  من  مجموعات 

جانب  إلى  )كروه(،  مواصالت 

للدفاع  العامة  اإلدارة  عن  ممثلين 

المشاركين  تدريب  وتم  المدني. 

مجموعة  مع  التعامل  كيفية  على 

منها  الطوارئ،  حاالت  من  متنوعة 

للمركبات  الجسيمة  الحوادث 

اندالع  وسيناريوهات  الكهربائية 

في  المختلفة  الحرائق  من  عدد 

أقصى  ولتحقيق  المركبة.  أجزاء 

يوتونج  شركة  وفرت  استفادة، 

التدريبات،  لهذه  خاصة  حافلة 

تقنيات  لتطبيق  استخدامها  تم 

الطوارئ  ومواجهة  الحرائق  مكافحة 

بيئة  إطار  في  عملي،  بشكل 

تدريبية آمنة.

تم  التدريب،  من  األول  اليوم  خالل 

بخصائص  المشاركين  تعريف 

وعقد  الكهربائية،  المركبات 

السالمة  مقومات  حول  مناقشات 

بها، ومعلومات عن حرائق بطاريات 

اليوم  ركز  بينما  الليثيوم-أيون، 

تشغيل  إيقاف  كيفية  على  الثاني 

والخطوات  الكهربائية  المركبات 

وإخالء  المخاطر،  لمواجهة  المتبعة 

بما  الركاب  جميع  من  الحافالت 

من  الركاب  إخالء  خطوات  ذلك  في 

وتم  الخاصة.  االحتياجات  ذوي 

العملية  الممارسات  على  التركيز 

التدريب  أيام  باقي  خالل  المباشرة 

في  حية  حرائق  باستخدام 

تم  حيث  الليثيوم-أيون،  بطاريات 

أساليب  على  المشاركين  تدريب 

وشهد  الحرائق.  إخماد  وعمليات 

اليوم الختامي مشاركات من فريق 

تعليمات  قدم  الذي  المدني  الدفاع 

طفايات  استخدام  طرق  حول 

واستعمال  المخصصة  الحريق 

المناطق  إلى  للوصول  اإلنقاذ  أدوات 

وبطارية  بالحافلة  المحترقة 

الليثيوم-أيون. 

على  المشاركون  تعرف  كما 

تقنيات دخول المركبات في حاالت 

أبواب  لفتح  الطرق  وأسرع  الحرائق 

الخارجية.  البطاريات  مقصورات 

استخدام  آلية  على  أيضًا  وتعرفوا 

لمس  دون  الحرائق  إلطفاء  المياه 

البطارية المحترقة.

العملية،  التدريبات  انتهاء  وبعد 

إرشادات  على  المشاركون  حصل 

كيفية  وعن  النفايات  إدارة  حول 

الليثيوم- بطاريات  من  التخلص 

الناتجة  والنفايات  المحترقة  أيون 

وفقًا  آمن،  بشكل  التدريبات  عن 

)كروه(  مواصالت  شركة  لرؤية 

البيئية،  باالستدامة  والتزامها 

من  تحقيقها  على  تحرص  التي 

البطاريات  تدوير  إعادة  خالل 

واإلطارات وأجزاء أخرى من الحافالت 

المستعملة.

وفي حديثه خالل ختام التدريبات، 

القحطاني،  سعد  فهد  السيد/  قال 

لشركة  التنفيذي  الرئيس 

مواصالت )كروه(: 

نحو  التزامنا  على  دائمًا  »نؤكد 

صديقة  عام  نقل  منظومة  تكوين 

ولتحقيق  قطر،  دولة  في  للبيئة 

الجديـد  أسـطـولــنـا  قدمـــنــا  ذلك 

التي  الكهربائية  المركبات  من 

بمعدل  الطرق  على  اآلن  تعمل 

نعطي  كمـــا  انبعـاثــات.  صـفـر 

لمقومات  االهتمام  درجات  أقصى 

للسائقين  والسالمة  الصحة 

باستمرار  ونحرص  والركاب، 

بالمعرفة  العمل  أفراد  تزويد  على 

السالمة  لبروتوكوالت  الكافية 

والتعامل  الحوادث  إدارة  وإجراءات 

هــذا  وكـــان  الطــوارئ.  حـاالت  فــي 

لتنظــيــم  الرئيســي  هـدفــنـا  هو 

على  المشتركة  التدريبات  هذه 

تعزز  والتي  الحرائق،  مكافحة 

بالشـركة  العمل  فرق  قدرات 

مواجهة  تقنيات  أحدث  إتقان  على 

يتعلق  فيما  وخاصة  المخاطر، 

المتعلقة  المحتملة  بالطوارئ 

الكهربائية«. بالمركبات 
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لتقديم خدمات عبر األقمار الصناعية

»تنظيم االتصاالت« 
تصدر ترخيصًا لـ »ستارلينك«

أمس  االتصاالت  تنظيم  هيئة  أصدرت 

وخدمات  شبكات  لتقديم  فرديًا  ترخيصًا 

الصناعية  األقمار  عبر  العامة  االتصاالت 

إلى شركة ستارلينك ستااليت قطر ذ. م. 

م، وذلك بعد صدور قرار من سعادة السيد 

االتصاالت  وزير  المناعي،  علي  بن  محمد 

وتكنولوجيا المعلومات.

ستااليت  ستارلينك  شركة  تأسست 

قطر ذ. م. م مؤخرًا في دولة قطر من قبل 

شركة سبيس أكس )SpaceX( العالمية 

لشركة  الترخيص  هذا  ح 
ِّ

وُيَصر الرائدة. 

ستارلينك ستااليت قطر بتقديم خدمات 

عبر  العريض  النطاق  ذات  اإلنترنت 

في  والمؤسسات  لألفراد  الصناعية  األقمار 

األقمار  من  كوكبة  عبر  وذلك  قطر،  دولة 

الصناعية التابعة لشركة سبيس أكس 

حيث  المنخفض،  األرضي  المدار  في 

في  اإلنترنت  لخدمة  شاملة  تغطية  توفر 

الخدمات  وتشتمل  العالم.  أنحاء  جميع 

تقديمها  الشركة  تعتزم  التي  الرئيسية 

في دولة قطر على خدمة إنترنت أساسية 

مباشر  بشكل  للمستهلك  ستقدمها 

متميزة  وخدمة  الصناعية،  األقمار  عبر 

وكبار  للشركات  خصيصًا  ُمصّممة 

المستخدمين، وُتتيح هذه الخدمة سرعة 

ميجابت   500 إلى   150 من  تتراوح  تنزيل 

20 إلى  في الثانية ومدة انتقال تتراوح من 

40 مللي ثانية. وذلك باإلضافة إلى خدمات 
الجوال  الهاتف  مشغلي  تفيد  قد  أخرى 

المحليين.

لشركة  الممنوح  الترخيص  وُيساهم 

ستارلينك ستااليت قطر في تعزيز توافر 

خدمات االتصاالت في المواقع البعيدة عن 

البر الرئيسي، خاصة في المناطق التي ال 

المرخصة  الشركات  خدمات  فيها  تتوافر 

الحالية بشكل كامل )مثل منصات النفط 

واليخوت،  والسفن،  البحر،  في  والغاز 

االتصاالت  تقديم  وفي  والطائرات(، 

األفراد  للمستهلكين  والبديلة  التكميلية 

توفير  إلى  باإلضافة  والمؤسسات، 

اتصاالت احتياطية في جميع أنحاء دولة 

في  كبير  انقطاع  حدوث  حالة  في  قطر 

شبكات االتصاالت.

الدوحة           $الدوحة           $

ورشة نظمها »شباب برزان«

المصطلحات الرياضية بلغة اإلشارة

مع  بالتعاون  برزان  شباب  مركز  نظم 

االجتماعي  الثقافي  القطري  المركز 

»المصطلحات  بعنوان  عمل  ورشة  للصم 

حضر  وقد  اإلشارة«،  بلغة  الرياضية 

منتسبي  شباب  من  كبير  عدد  الورشة 

الورشة  وتمحورت  برزان.   شباب  مركز 

المصطلحات  بأهم  التعريف  حول 

عامة،  بصفة  اإلشارة  بلغة  الرياضية 

بأسماء  التعريف  الورشة  خالل  تم  كما 

مباريات  ستحتضن  التي  المالعب 

باإلضافة  اإلشارة،  بلغة  العالم  كأس 

في  المشاركة  الدول  اسماء  تعريف  إلى 

لقيت  ولقد  االشارة  بلغة  العالم  كأس 

الشباب  قبل  من  كبيرا  تفاعال  الورشة 

الفائدة  عن  واعربوا  الورشة  في  المشارك 

منها ومدى أثرها في تسهيل عملية تفسير 

المصطلحات بلغة اإلشارة. 

المري  صالح  فيصل  السيد:  أعرب  كما 

القطري  للمركز  العام  السر  أمين  مساعد 

سعادته  عن  للصم  االجتماعي  الثقافي 

برزان  شباب  مركز  مع  التعاون  بهذا 

لوزارة  التابعة  المراكز  أول  يعتبره  الذي 

للتعاون  الساعية  والشباب  الرياضة 

برامجه  في  واشراكهم  مركزهم  مع 

وأنشطته.

الدوحة           $

على تقنيات مكافحة الحرائق للمركبات الكهربائية ببطاريات الليثيوم

»كروه« تجري تدريبات

 القحطاني: ملتزمون 
بتكوين منظومة نقل 

عام صديقة للبيئة

{ فهد سعد القحطاني

من روسيا االتحادية

»األوقاف« تنظم دورة تدريبية لمعلمي القرآن الكريم

بن  جاسم  الشيخ  مسابقة  أطلقت 

محمد بن ثاني للقرآن الكريم بوزارة 

أمس  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

الدورة  سبتمبر   27 الثالثاء  األول 

الكريم  القرآن  لمعلمي  التدريبية 

من روسيا االتحادية، ويقدم برنامج 

والدعاة  العلماء  من  كوكبة  الدورة 

من  عدد  خالل  من  قطر  دولة  من 

المحاضرات التي تقام بقاعة جامع 

خالل  عبدالوهاب  بن  محمد  اإلمام 

والمسائية،  الصباحية  الفترتين 

شهر  من  السادس  حتى  ويستمر 

التعريفي  اللقاء  وخالل  أكتوبر. 

ناصر  السيد  أوضح  الدورة  لبرنامج 

اللجنة  رئيس  السليطي  يوسف 

المنظمة للمسابقة بأن الدورة تأتي 

وجهودها  المسابقة  فعاليات  ضمن 

باللغة  الناطقين  غير  فرع  في 

العربية، الموجه للطالب والمعلمين 

أثرها  على  مؤكدًا  قطر،  خارج  من 

الترابط  أواصر  توطيد  في  الفاعل 

المعلمين  مهارات  وتعزيز  واألخوة، 

الحلقات  إدارة  في  المشاركين 

الوسائل  واستخدام  القرآنية 

لتحفيظ  التعليمية  التقنية 

في  قدراتهم  مستوى  ورفع  القرآن 

التالوة،  وتصحيح  التجويد  قواعد 

صور  أسمى  المسابقة  لتجّسد 

وتؤكد  المسلمين  بين  التعاون 

خدمة  في  السامية  رسالتها  على 

فضيلة  يقدم  وحفظته.  الله  كتاب 

ساير  بن  ثقيل  الدكتور  الشيخ 

قضايا  بعنوان  محاضرة  الشمري 

ومفاهيم من منظور إسالمي، ويقدم 

محمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة 

بعنوان  محاضرة  إبراهيم  يسري 

ويقدم  اإلسالمية،  التربية  أصول 

طاهر  حسن  محمد  الشيخ  فضيلة 

محاضرة مهارات تدبر القرآن الكريم، 

ويقدم فضيلة الشيح محمد يحيى 

حول  اثنتين  محاضرات  أربع  طاهر 

التالوة،  وتصحيح  التجويد  قواعد 

لقواعد  تطبيقيتين  ومحاضرتين 

التجويد والتالوة الصحيحة، ويقدم 

الحق  نور  موالنا  الشيخ  فضيلة 

على  التدريب  حول  محاضرتين 

القاعدة النورانية، كما يقدم فضيلة 

أبو  عبدالرحمن  الدكتور  الشيخ 

على  للتدريب  محاضرتين  موسى 

لتحفيظ  تعليمية  تقنية  وسائل 

القرآن الكريم.

الدوحة           $

بتنظيم رحلة توعوية لمحمية خور العديد

»البيئة« تحتفي باليوم العالمي للسياحة
والتغير  البيئة  وزارة  احتفت  قنا-  الدوحة- 

بتنظيم  للسياحة  العالمي  باليوم  المناخي 

رحلة توعوية إلى محمية خور العديد، للتعريف 

تتضمنه  ما  وأهم  قطر  دولة  في  الفطرية  بالحياة 

وكيف  ومهاجرة  محلية  وطيور  برية  حيوانات  من 

تسهم السياحة البيئية في االقتصاد المحلي.

على  الحدث  هذا  تنظيم  خالل  من  الوزارة  وأكدت 

تتمتع  قطر  وأن  البيئة  على  المحافظة  أهمية 

طبيعية  محميات  وبها  وبيولوجي  بيئي  بتنوع 

والطيور  البرية  الحيوانات  من  العديد  تضم 

والكائنات البحرية النادرة.

المطوع  حسين  أحمد  أكد  الصدد  هذا  وفي 

المناخي  والتغير  البيئة  بوزارة  بيئي  استشاري 

على أهمية السياحة البيئية في دعم االقتصادات 

ركائز  من  أساسية  ركيزة  كونها  الوطنية، 

العديد  خور  منطقة  أن  إلى  مشيرا  التنمية، 

الثدييات،  فيها  تكثر  التي  المناطق  أهم  من 

وجاذبية  أهمية  ذات  استثنائية  بيئة  تعد  كما 

التي  الرملية  الكثبان  بها  توجد  حيث  خاصة، 

الجيولوجية  التضاريس  من  فريدا  مزيجا  تمثل 

فريدة  أنواع  تواجد  تدعم  التي  البيئية  والعوامل 

منظر  نشوء  إلى  وأدى  والنباتات  الحيوانات  من 

طبيعي ونظام بيئي يعد من العجائب الطبيعية 

األكثر إثارة في المنطقة. وأضاف أن محمية خور 

ذات  الطيور  من  أسراب  بها  تستوطن  العديد 

التي  الماء  ابن  مثل  والعالمية  اإلقليمية  األهمية 

النساري  والعقاب  األميال  آالف  هجرتها  في  تقطع 

أنواع  عن  ناهيك  البري  واألرنب  العربية  والغزالن 

مختلفة من األسماك والسالحف البحرية واألطوم 

تبعد  العديد  خور  محمية  أن  يذكر  البحر.  بقر 

كيلومترا   60 من  يقرب  بما  الدوحة  مدينة  عن 

حوالي  مساحتها  وتبلغ  الشرقي  الجنوب  باتجاه 

الداخلي،  البحر  وتسمى  مربعا  كيلومترا   1833
حيث تتعمق المياه وسط الكثبان الرملية لتشكل 

مجموعة من البحيرات التي تحيط بها المرتفعات 

الرملية من كل مكان.
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استدعاء دراجة هوندا
الدوحة  شركة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

لخدمات التسويق )دوماسكو( وكيل دراجات هوندا عن استدعاء 

الصنع  سنة   CRF 1100D4، CRF1100D2 طراز  هوندا  دراجة 

نتيجة  للمحرك  مفاجئ  توقف  الحتمال  وذلك   ،2020  -  2021
هذا  ويأتي  الوقود،  لحقن  اإللكتروني  التحكم  برمجة  في  خطأ 

اإلجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة 

والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكالء الدراجات بمتابعة 

عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

اتفقت على شرائها مع شركات كورية جنوبية

»قطر للطاقة« »60« ناقلة غاز جديدة لـ

الطبيعي  الغاز  ناقالت  أسطول  توسعة  برنامج  ويعد   

تاريخ  في  نوعه  من  األكبر  للطاقة  لقطر  التابع  المسال 

صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيلعب دورًا رئيسيًا في 

للطاقة  قطر  لمشاريع  التوسعية  الشحن  متطلبات  تلبية 

في مجال الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى استبدال جزء 

من أسطول ناقالت الغاز الطبيعي المسال الحالي في قطر.

 3 بتوقيع   2020 يونيو  في  قامت  قد  للطاقة  قطر  وكانت   

لبناء  العالمية  السعة  من   %  60 نحو  لحجز  اتفاقيات 

 2027 عام  نهاية  حتى  المسال  الطبيعي  الغاز  ناقالت 

الغاز  ناقالت  من  المستقبلي  األسطول  متطلبات  لتلبية 

من  أكثر  قيمتها  جديدة،  سفينة   100 من  بأكثر  والمقدرة 

بناء  أحواض  ستقوم  االتفاقيات،  وبموجب  ريال  مليار   70
لبناء  »دايو  شركة  وهي  الُكبرى،  الثالثة  الكورية  السفن 

السفن والهندسة البحرية«، وشركة »هيونداي للصناعات 

الثقيلة«، وشركة »سامسونج للصناعات الثقيلة«، بحجز 

الطبيعي  الغاز  ناقالت  لبناء  سعتها  من  كبيرة  حصة 

المسال في أحواضها لصالح »قطر للطاقة« حتى نهاية عام 

.2027
مشروع  مع  الغاز  ناقالت  أسطول  تعزيز  خطة  وتتكامل 

قطر  دولة  طاقة  رفع  يستهدف  الذي  الشمال  حقل  توسعة 

طن  مليون   77 من  المسال  الطبيعي  الغاز  من  اإلنتاجية 

سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ماليين طن سنويًا بنهاية 

فيما   ،2027 بحلول  سنويًا  طن  مليون   126 وإلى   2025 عام 

من  طن   4.000 حوالي  إنتاج  إلى  أيضا  التوسعة  ستؤدي 

من  طن  و11.000  المكثفات،  من  برميل  و263.000  اإليثان، 

غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طنًا من الهيليوم 

النقي يوميا.

ومن المقرر تجهيز ناقالت الغاز الطبيعي المسال الجديدة 

تعمل  والتي  الُمزدوج،  الوقود  كات 
ِّ

ُمحر من  جيل  بأحدث 

وبهذا،  المسال.  الطبيعي  الغاز  على  أساسي  بشكل 

واالمتثال  الكفاءة  حيث  من  فائق  بأداء  الناقالت  ستمتاز 

الخاصة  ة 
َّ

الحالي العالمية  والتشريعات  اللوائح  لجميع 

استراتيجية  للطاقة  قطر  تنفذ  حيث  باالنبعاثات. 

رئيسي  كُمنتج  التزامها،  على  التأكيَد  تعيُد  لالستدامة 

أسعار  ذات  النظيفة  للطاقة  المسؤول  باإلنتاج  للطاقة، 

معقولة لتسهيل االنتقال إلى طاقة ُمنخفضة الكربون وذلك 

لتحقيق  أولوية  ذات  مجاالت  ثالثة  على  التركيَز  خالل  من 

والعمليات  البيئي،  والعمل  المناخ  تغير  وهي:  رؤيتها 

المسؤولة، والتنمية االجتماعية واالقتصادية، وهو ما يحدد 

حزمة من المبادرات ستقوم قطر للطاقة بتنفيذها لخفض 

احتجاز  تقنية  مثل  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات 

طن  مليون   11 من  أكثر  اللتقاط   )CCS( وتخزينه  الكربون 

الكربون في دولة قطر بحلول عام  سنوًيا من ثاني أكسيد 

2035. وستسمُح المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد 

من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في 

%، وفي منشآت التنقيب واإلنتاج بنسبة   35 قطر وبنسبة 

25 % على األقل )مقارنة باألهداف السابقة المحددة بنسبة 
التزام قطر بتزويد  التوالي(، وهو ما يعزُز  % على  % و15   25
لتسهيل  واسع  نطاق  وعلى  بمسؤولية  أنظف  طبيعي  غاز 

قطر  ستواصُل  كما  الكربون.  ُمنخفضة  طاقة  إلى  االنتقال 

 5 من  أكثر  توليد  أهداف  لتحقيق  جهودها  متابعَة  للطاقة 

الروتيني  الحرق  ووقف  الشمسية،  الطاقة  من  غيغاواط 

للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول 

سلسلة صناعة الغاز. 

على   %  132 بنسبة  قفزت  للطاقة«  »قطر  أرباح  أن  يذكر 

أساس سنوي إلى 92 مليار ريال في عام 2021، وهي أحدث 

بيانات متاحة نتيجة زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال 

بنسبــة  اإليرادات  ارتفعت   ،2021 ذاته  العام  وفي  والنفط. 

50.1 % على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 124.7 مليار 
ريال، وقفـــزت المصروفات بنسبة 18 % على أساس سنوي 

ارتفاعا  األصول  سجلت  فيما  ريال،  مليار   65.7 إلى  لتصل 

كبيرا بواقع 23 % على أساس سنوي إلى مستوى 519 مليار 

ريال، وزادت حقوق الملكية 14 % إلى 400 مليار ريال.

{ قطر للطاقة تعزز توسعاتها

سعيد حبيب  كتب

كشف مكتب الرئاسة التابع 
لجمهورية كوريا الجنوبية أن 

قطر للطاقة أنجزت االتفاق على 
شراء 60 ناقلة غاز طبيعي مسال 

من شركات كورية جنوبية سيتم 
تسليمها على مراحل وذلك في 

إطار استراتيجيتها لتوسيع 
أسطولها تلبية الستحقاقات 

التطوير الشامل لقطاع الطاقة 
من خالل مشروع توسعة حقل 
الشمال وهو أكبر مشروع للغاز 

قيد اإلنشاء في العالم إلى جانب 
مشروع جولدن باس الواقع في 
والية تكساس األميركية والذي 

سيبدأ إنتاجه بحلول 2024.

تلبية متطلبات 
توسعة حقل الشمال 

و»جولدن باس«

استراتيجية 
التوسع األكبر 

من نوعها عالميا

حازت تراخيص بيع منتجات البطولة الحصرية

السوق الحرة 
متجر التجزئة الرسمي للمونديال

السوق  بأن  ذكره  الجدير  من 

على  الحاصلة  القطرية،  الحرة 

العالمية،  الجوائز  من  العديد 

في  فيفا  مع  وثيق  بشكل  تعاونت 

كبار  استضافة  عند  أبريل  شهر 

مركز  في  والضيوف  الشخصيات 

والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة 

العالم  كأس  قدم  كرة  لشراء 

تم  والتي  األولى  للمرة  أديداس 

األخيرة  القرعة  في  عنها  الكشف 

لكأس العالم.

ثابت  السيد  قال  جانبه  ومن 

السوق  رئيس  نائب  مصلح، 

الحرة القطرية: »بينما يتضاعف 

يسرنا  يوم،  بعد  يومًا  الحماس 

القطرية  الحرة  السوق  اختيار 

الرسمي«  التجزئة  »متجر  كـ 

قطر  فيفا  العالم  كأس  لبطولة 

2022™، وتمكين عشاق كرة القدم 
التذكارية لكأس  الهدايا  من شراء 

مما  قطر  إلى  وصولهم  عند  العالم 

لعيش  اإلثارة  من  المزيد  يضفي 

تضاهى.  ال  عالم  كأس  تجربة 

عند  المسافرون  سيتمكن  كما 

من  العديد  زيارة  من  مغادرتهم 

الدولي  حمد  مطار  في  المتاجر 

لكأس  التذكارية  الهدايا  وشراء 

تنسى  ال  ذكريات  أجل  من  العالم 

بعد انتهاء البطولة«.

وسيتمكن مشجعو كرة القدم من 

التذكارية  الهدايا  على  الحصول 

وصولهم  عند  بالبطولة  الخاصة 

المطار   – الدولي  حمد  مطار  إلى 

العالم  كأس  لبطولة  الرسمي 

من  العديد  وفي   -™ قطر  فيفا 

مختلف  في  التجارية  المجمعات 

من  العديد  وتتوفر  الدولة.  أرجاء 

لبطولة  الحصرية  المنتجات 

مثل  قطر™  فيفا  العالم  كأس 

أديداس  من  العالم  كأس  كرة 

أو  المغادرة  عند  المطار  متجر  في 

للمسافرين العابرين )ترانزيت(.

$ الدوحة

أعلنت السوق الحرة القطرية، وهي إحدى الشركات 
التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن 

تسميتها »متجر التجزئة الرسمي« لمونديال كأس العالم 
فيفا قطر 2022™، وحصولها على التراخيص األزمة لبيع 

منتجات كأس العالم فيفا قطر 2022™ الحصرية في 
مناطق المشجعين، وفي استادات البطولة الثمانية التي 

ستستضيف مباريات كأس العالم في قطر.

بالتعاون مع ديوان المحاسبة

هيئة قطر لألسواق المالية تنظم ورشة عمل
نظمت هيئة قطر لألسواق المالية بالتعاون مع 

ديوان المحاسبة أول أمس ورشة عمل توعوية 

بديوان  العالقة  ذات  الهيئة  إدارات  لمختلف 

المحاسبة وعددها 9 إدارات.

تعزيز  إطار  في  العمل  ورشة  تنظيم  ويأتي 

التعاون والتواصل المستمر بين الهيئة وديوان 

المحاسبة، والتي شارك فيها 15 موظفا يمثلون 

وطبيعة  نشاطها  يرتبط  التي  الهيئة  إدارات 

ديوان  باختصاصات  مباشر  بشكل  عملها 

المحاسبة.

وحاضر في ورشة العمل، السيد يوسف محمد 

الجابر، مدقق مساعد من إدارة المراجعة على 

الرقابة الداخلية في ديوان المحاسبة.

وتناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات 

والمحاور من أبرزها، تعريف ديوان المحاسبة 

المحاسبة،  ديوان  في  الرقابة  أنواع  وأهدافه، 

التميز  مركز  دور  والجودة،  المخاطر  إدارة  دور 

واالبالغ  المالية  المخالفات  والتطوير،  للتدريب 

التقديم  وطرق  الشكاوى  إلى  باإلضافة  عنها، 

عليها.

وفي ختام ورشة العمل، دار نقاش وحوار بين 

على  اإلجابة  خالله  تم  والموظفين،  المحاضر 

{ جانب من الورشةكافة األسئلة واالستفسارات المطروحة.

$ الدوحة

على هامش اجتماع وزراء 

تكريم جمعية المحاسبين القانونيينشؤون التنمية االجتماعية
التنمية  شؤون  وزراء  للجنة  الثامن  االجتماع  هامش  على 

لعام  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  االجتماعية 

2022، الذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية 25 
القانونيين  المحاسبين  جمعية  تكريم  تم  الجاري،  سبتمبر 

للمشروعات  عشر  الحادي  التكريمي  االحتفال  في  القطرية 

مؤسسات  نفذتها  التي  االجتماعي  العمل  مجال  في  الرائدة 

كل  وقام  التجاري.  والخاص  التطوعي  األهلي  القطاعين 

التعاون  لمجلس  العام  األمين  الحجرف  نايف  الدكتور  من 

الراجحي  سليمان  بن  أحمد  المهندس  وسعادة  الخليجي، 

العربية  بالمملكة  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزير 

السعودية والسيد غانم الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤن 

قطر،  بدولة  واألسرة  االجتماعية  التنمية  بوزارة  االجتماعية 

إدارة  مجلس  رئيس  السيد  هاشم  للدكتور  الدرع  بتسليم 

جمعية المحاسبين القانونيين القطرية.

{ جانب من التكريم 
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بالتعاون مع »83« منفًذا للطعام

»دوحة فستيفال سيتي« يحتفل باليوم العالمي
ر من األغذية

َ
هد

ُ
 للتوعية بالفاقد والـم

األول  الخيار  سيتي،  فستيفال  دوحــة  أعلن   

والترفيه،  الطعام  وتناول  للتسوق  قطر  في 

باليوم  لالحتفال  خــاصــة  حملة  إطـــالق  عــن 

العالمي للتوعية بالفاقد والـُمهَدر من األغذية، 

بالتعاون مع 83 منفًذا للطعام. تهدف الحملة 

الوعي باآلثار الضارة لهدر األغذية،  إلى زيادة 

باإلضافة إلى تقديم أفضل الممارسات للحد 

ـــارك في  ـــش مـــن ذلـــــك. وي

هـــذه الــحــمــلــة الــتــوعــويــة 

في  بما  للطعام  منفًذا   83
49 مطعًما و24 مقهى  ذلك 

أطــعــمــة  بــيــع  مــنــافــذ  و8 

متخصصة باإلضافة إلى 

ماركت  هايبر  مونوبري 

كما  سينما.  وفــوكــس 

ــــق الـــمـــشـــاركـــون  أطــــل

بـــالـــحـــمـــلـــة شــــعــــارات 

تــوعــويــة عبر  ورســـائـــل 

وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

االجــتــمــاعــي والــقــنــوات 

مع  المناسبة،  بهذه  لالحتفال  اإللكترونية 

لنشر  بالحملة  الخاصة  الهاشتاجات  إرفــاق 

المنافذ  وضعت  كما  الوعي.  وزيادة  الرسالة 

لتسليط  مــرافــقــهــا  فــي  شــــارات  الــمــشــاركــة 

الضوء على رسالة الحملة.

ويعد اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والـُمهَدر 

المتحدة،  ــم  األم أطلقته  ــذي  ال األغــذيــة،  مــن 

كال  مــن  ـــراءات  إج اتــخــاذ  إلــى  للدعوة  فرصة 

فقد  مــن  للحد  والــخــاص،  الــعــام  القطاعين 

األغذية وهدرها من أجل استعادة وبناء نظام 

األغذية  فقد  مــن  الحد  يعتبر  ــرن.  م غــذائــي 

للتنمية  المتحدة  األمــم  أهــداف  أحد  وهدرها 

التي  الــدول  إحدى  قطر  وكانت  المستدامة. 

تعهدت بالحد من هدر األغذية، حيث تشكل 

النفايات  من   ٪  60 حوالي  الطعام  مخلفات 

أكثر  من  واحــدة  وهي  فيها،  الصلبة  البلدية 

تحتل  حيث  إلــحــاًحــا،  البيئية  المشاكل 

مساحة كبيرة في مكبات النفايات المكتظة.

روبــرت  قــال  الــمــبــادرة،  إطــالق  على  وتعليًقا   

سيتي:  فستيفال  لدوحة  العام  المدير  هال، 

بأهمية  الوعي  لنشر  الحملة  هــذه  »أطلقنا 

للمساعدة  وهــدرهــا،  األغــذيــة  فقد  من  الحد 

الغذائية  المواد  من  المزيد  على  الحفاظ  في 

الطعام  هدر  ُيعد  الجميع.  لصالح  المتداولة 

من المشاكل التي يمكن تجنبها بسهولة من 

خالل االستهالك المسؤول لألغذية وممارسات 

وبصفته  بــالــتــجــزئــة.  الــبــيــع  ــي  ف مــســؤولــة 

ـــا 
ًّ

ــــزًا تـــجـــاري ــــرك م

يــــســــتــــضــــيــــف 

ـــن  الـــــــعـــــــديـــــــد م

الــمــتــاجــر ومــنــافــذ 

ـــــــواد  ـــــــم بــــــيــــــع ال

بإمكان  الــغــذائــيــة، 

فستيفال سيتي أن 

يشارك في حل هذه 

تتمثل  الــمــشــكــلــة. 

إحـــدى الــحــلــول في 

الــوعــي بشأن  زيـــادة 

وعواقبه  الطعام  هدر 

ــــى الـــمـــجـــتـــمـــع  عــــل

ــة وســلــســلــة  ــئ ــي ــب وال

المساهمة  أيًضا  يمكننا  العالمية.  الغذاء 

المتاجر  القضية من خالل تشجيع  في هذه 

ومــنــافــذ بــيــع الـــمـــواد الــغــذائــيــة لــديــنــا على 

اعتماد أفضل الممارسات التي تقلل من هدر 

األغذية«.

بتمكين  سيتي  فستيفال  دوحـــة  ويــلــتــزم 

الوعي  زيـــادة  خــالل  مــن  قطر  فــي  المجتمع 

واإلنسانية.  والصحية  البيئية  بالمواضيع 

المول  احتفل  العام،  هذا  من  سابق  وقت  في 

 2022 الــعــالــمــي لــســالمــة األغـــذيـــة  ــوم  ــي ــال ب

عبر  ومونوبري  الظعاين  بلدية  مع  بالتعاون 

التفاعلية  التوعوية  األنشطة  من  مجموعة 

من  الوقاية  طــرق  حــول  الــمــول  زوار  لتثقيف 

منها،  والــحــد  األغــذيــة  تنقلها  التي  األمـــراض 

سالمة  ضمان  أهمية  على  الضوء  وتسليط 

األغذية التي يستهلكونها.

الدوحة           $

تعهد بشراء »4.99%« من عمالق السيارات »بورشة«

»االيكونوميست«: جهاز قطر يعزز 
حيازته لأليقونات االستثمارية العالمية

خالل  من  قطر  دولة  إن  البريطانية  االيكونوميست  صحيفة  قالت 

حيازتها  تعزز  لالستثمار«  قطر  »جهاز  السيادية  الثروة  صندوق 

ارتفاع  استغالل  طريق  عن  العالمية  االستثمارية  لأليقونات 

الصدد  هذا  في  منوهة  الخارجية  استثماراتها  تعزيز  في  اإليرادات 

إلى أن جهاز قطر تعهد بشراء حصة تبلغ 4.99 % من الطرح العام 

»بورشة«  العالمية  الرياضية  السيارات  لعمالق  العام«  »االكتتاب 

إلى جانب 3 مستثمرين آخرين هم: الصندوق السيادي النرويجي 

لالستثمار  أبوظبي  وجهاز  العالم  في  سيادي  صندوق  أكبر  وهو 

أن  المتوقع  ومن  برايس«،  رو  »تي  المشتركة  الصناديق  وشركة 

على  لالستحواذ  يورو  مليار   3.68 نحو  األربعة  المستثمرون  يضخ 

اسهم ممتازة من الطرح األكبر في أوروبا.

دوالر  مليار   450 مستوى  لالستثمار  قطر  جهاز  أصول  حجم  ويبلغ 

ما يوازي 199 % من الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر، وبحسب 

أصول  حجم  فإن  السيادية  الثروات  صناديق  معهد  بيانات  أحدث 

 1.63( دوالر  مليار   450 يبلغ  مستوى  يبلغ  لالستثمار  قطر  جهاز 

أكبر  قائمة  في  التاسع  المركز  محتال  قطري(  ريال  تريليون 

الصناديق السيادية عالميا، ويمتلك جهاز قطر لالستثمار حصصًا 

الصيني  الزراعي  البنك  أبرزها:  عالمية  استثمارية  أيقونات  في 

 %  17 لندن وحصة  السحاب شارد في  وناطحة  وهارودز  وباركليز 

في شركة فولكس فاغن األلمانية للسيارات وحصة تبلغ 9 % في 

األولية  السلع  لتجارة  السويسرية  البريطانية  جلينكور  شركة 

والتعدين، كما يملك الجهاز أكثر من 6 % من أسهم بنك باركليز، 

و22 % من شركة سينسبري. 

 2015 عام  نيويورك  في  مكتبا  لالستثمار  قطر  جهاز  افتتح  وقد 

الجهاز  واستحوذ  المتحدة،  بالواليات  دوالر  مليار   35 الستثمار 

تراست«  ريالتي  استيت  »إمباير  شركة  من   %  10 نحو  على 

فضاًل   ،2016 عام  في  الشهير  استيت«  »إمباير  لمبنى  المالكة 

شركة  في   %  8.3 الجهاز  ويملك  و»روسنفت«،  »ميراماكس«  عن 

العالمية  النفط  شركة  من   %  4.6 وحصة  بروبيرتي«  »بروكفيلد 

رويال داتش شل و8 % من »كريدي سويس«، إلى جانب »غروفنر 

وشركة  وتوتال  أميركا  اوف  بنك  من  كل  في  وحصة  هاوس« 

فإن  المعلنة،  للبيانات  ووفقًا  »تيفاني«..  األميركية  المجوهرات 

استثمارات  إجمالي  من  الكبرى  الحصة  على  تستحوذ  بريطانيا 

باركليز  مصرف  في  حصة  الدولة  تمتلك  حيث  الخارجية،  قطر 

وبرج شارد في لندن وهو أعلى ناطحة سحاب في أوروبا، و20 % من 

الشركة المالكة لمطار هيثرو لندن.

دي  واشنطن  مشروع  في  دوالر  مليون   700 نحو  قطر  تستثمر  كما 

البريطاني،  هارودز  ومتجر  القطرية،  الديار  لشركة  التابع  سي 

و26% من متاجر ماركس آند سبنسر البريطانية.

الصين،  بورصة  في  دوالر  مليارات   5 نحو  أيضًا  قطر  وتستثمر 

في  نيو  ومبنى  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس  نادي  وتمتلك 

باريس، وتستثمر أيضا في فنادق غروفنر هاوس في لندن وفندق 

أخرى  استثمارات  حزمة  عن  فضال  نيويورك.  في  تاون  ودريم  بالزا 

تابعة لكل من كتارا للضيافة والديار القطرية حول العالم.

قطر  موازنة  فائض  تضاعف  إلى  المتاحة  البيانات  أحدث  وتشير 

في النصف األول من العام الجاري نحو 12 مرة ليصل إلى مستوى 

4 مليارات ريال  47.3 مليار ريال مقارنة مع فائض بلغ مستوى  بلغ 

الملحوظة  الماضي نتيجـة للسـيطرة  العام  ذاتها من  الفترة  خالل 

علـى النفقـات وارتفـاع اإليـرادات وانتعاش أسعار النفط.

 وبلغ إجمالي اإليرادات الفعلية المتحققة، خالل النصف األول من 

مليار   85.7 على  توزعت  ريال،  مليار   150.7 مستوى  الجاري،  العام 

 33.1 منها  األول،  الربع  في  ريال  مليار  و65  الثاني،  الربع  في  ريال 

الربع  خالل  ريال  مليار   27.5 بواقع  توزعت  نفطية،  غير  إيرادات 

العام  من  األول  الربع  خالل  ريال  مليار  و5.6   2022 العام  من  الثاني 

الجاري. وقفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بالدولة، خالل النصف 

70.4 مليار  117.6 مليار ريال، مقارنة بـ  األول من العام الجاري، إلى 

ريال في النصف األول من 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67 %.

الدوحة           $

{ عمالق السيارات بورشة

مع نظرة مستقبلية مستقرة

»A-« فيتش« تثبت تصنيف »دخان« عند« 

إن الحصة السوقية لبنك دخان  وقالت فيتش 

شهدت نموا متسارعا في أعقاب االندماج الناجح 

البنك  يخطط  فيما   ibq الدولي  قطر  بنك  مع 

تقديم  خالل  من  السوقية  حصته  لتوسيع 

للعمالء  جديدة  مصرفية  ومنتجات  خدمات 

حذرة  استراتيجية  يتبنى  البنك  ان  إلى  الفتة 

تحوطية  مخصصات  بتجنيب  يقوم  حيث 

واحترازية للتحوط من االنكشاف على المخاطر 

تغطية  مخصصات  تبلغ  حيث  المحتملة 

تحصيلها  في  المشكوك  أو  المتعثرة  القروض 

لدى بنك دخان تبلغ 81 % من اإلجمالي.

على  يحمل  عبء  أي  المخصصات  وتعتبر 

نقص  أي  لمقابلة  المالية  الفترة  إيرادات 

نتيجة  األصول  من  أصل  أي  قيمة  في  محتمل 

حدوث أي مخاطر محتملة أو أي التزامات مؤكدة 

المخصصات  وتتوزع  الحدوث.  محتملة  أو 

وأخرى  المعدومة  للديون  مخصصات  على 

جانب  إلى  تحصيلها  في  المشكوك  للديون 

عن  ناتجة  إضافية  وأخرى  إلزامية  مخصصات 

المحاسبي  للمعيار  المحلية  البنوك  تطبيق 

لدرء  االحترازية  المخصصات  عن  فضال   9 رقم 

مخاطر كورونا. غير أن هذه المخصصات التي 

تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها 

ضمن األرباح بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها. 

 وأشارت فيتش إلى أن األرباح التي يحققها بنك 

دخان جيدة حيث كشف البنك في يوليو 2022 

عن تحقيق أرباح صافية بلغت 745 مليون ريال 

سنوي  أساس  على   %  27 بلغت  بزيادة  قطري، 

قطري  ريال  مليون   586 بلغ  مستوى  مع  مقارنة 

خالل الفترة ذاتها من العام الماضي وزاد إجمالي 

الدخل لدى بنك دخان بنسبة 8 % إلى 2.1 مليار 

ريال قطري في النصف األول من عام 2022 مقارنة 

مع مستوى بلغ 1.9 مليار ريال قطري خالل الفترة 

بنك دخان  واصل  كما  الماضي.  العام  ذاتها من 

تعزيز كفاءته التشغيلية مدعومًا بنمو الدخل 

وتنّوع مصادر اإليرادات وإدارتها بشكل فّعال كما 

الدخل  إلى  التكلفة  نسبة  تحسين  في  يتضح 

والتي تراجعت إلى 25.1% في النصف األول من 

% خالل هذه   26.3 2022 مقارنة مع مستوى  عام 

الفترة من عام 2021.

2022، بلغ إجمالي  وخالل النصف األول من عام 

قطري،  ريال  مليارات   104 دخان  بنك  أصول 

قطري،  ريال  مليار   74 التمويل  أصول  وإجمالي 

ريال  مليار   73 العمالء  ودائع  سجلت  بينما 

يجعل  مما   ،2022 يونيو   30 نهاية  في  قطري 

نسبة التمويل إلى الودائع حوالي 100 % ويؤكد 

ينتهجها  التي  والفعالة  الحكيمة  السياسة 

البنك في إدارة السيولة.

حقوق  إجمالي  بلغ  اآلخر،  الجانب  وعلى 

واستقر  قطري،  ريال  مليار   14 المساهمين 

 %  18.3 عند  المال  رأس  كفاية  معدل  إجمالي 

في 30 يونيو 2022، وفقًا لمتطلبات اتفاقية بازل 

3، مع تأمين احتياطي كاٍف يتجاوز الحد األدنى 
مصرف  قبل  من  المحددة  اإلشرافية  للنسبة 

قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.

بنك  قطع   ،2022 عام  من  الثاني  الربع  وخالل 

لضمان  مساعيه  ضمن  كبيرًا  شوًطا  دخان 

المصرفية  معامالتهم  إنجاز  من  عمالئه  تمكين 

تجربة  في  وسالسة  سهولة  أكثر  بطريقة 

متنوعة  بمحفظة  مدعومة  استثنائية  بنكية 

أول  البنك  أصبح  لقد  الرقمية.  الحلول  من 

العالمي  ماستركارد  لبرنامج  قطر  في  شريك 

مما  بالبطاقات،  الخاص  فيرست«  »ديجيتال 

الدفع  مسبقة  رقمية  بطاقات  إصدار  له  يتيح 

كجزء من جهوده لتعزيز تجربة العمالء.

خدمة  دخان  بنك  أطلق  ذاته،  السياق  وفي 

التي تضع بين  الهند  إلى  المباشرة  التحويالت 

إلرسال  وسريعًا  وآمنًا  سهاًل  حاًل  عمالئه  أيدي 

خالل  من  الهند  إلى  مباشرة  المالية  التحويالت 

تطبيق الجوال الخاص به في غضون 60 ثانية. 

 D-remit منصة  عبر  الخدمة  هذه  تقديم  جاء 

التابعة لبنك دخان، على أن يتم توسيع نطاقها 

توفير  مع  أخرى،  دواًل  لتشمل  الحق  وقت  في 

مجموعة من خيارات التحويل للعمالء.

أصبح  القطرية،  البنوك  بين  لريادته  ومواصلة 

بنك دخان أول بنك في قطر يقّدم لعمالئه خدمة 

إلى  ذاتية تهدف  »تتبع االستثمار«، وهي خدمة 

في  المستثمرين  من  البنك  عمالء  مساعدة 

بسهولة  االستثمارية  محافظهم  على  االطالع 

تقارير  لهم  توّفر  ذاته،  الوقت  وفي  وراحة، 

في  االستثمارية  محافظهم  ألداء  وتحليالت 

الوقت الفعلي.  إضافة إلى ذلك أن النصف األول 

من عام 2022 شهد تدشين خدمة الدفع الذكي 

التعريف  رقم  مع  الرقمية  البيع  نقاط   ،D-Tap
البنك  يقدمها  والتي   ،»PIN« الشخصي 

للشركات كأحد حلول الدفع منخفضة التكلفة 

وال تحتاج إلى صيانة دورية بهدف تمكين التجار 

باستخدام  بسهولة  المدفوعات  استقبال  من 

التي  واألجهزة  البنكية  البطاقات  من  مجموعة 

أعلن  كذلك،  لمس.  دون  الدفع  تقنية  تدعم 

بنك دخان إطالق خدمة تحويل األموال مباشرة 

ويسترن  خالل  من  البنكية  الحسابات  إلى 

اإللكترونية  المصرفية  الخدمات  عبر  يونيون، 

البنكي(  الجوال  وتطبيق  اإللكتروني  )الموقع 

شتى  في  المنتشرة  اآللي  الصراف  وماكينات 

جديدة  إضافة  الخدمة  هذه  تعد  الدولة.  أنحاء 

لحلول التحويالت الدولية الحالية التي يقّدمها 

ويسترن  مع  نقدي«  إلى  حساب  »من  البنك 

يونيون لتشمل حاليًا التحويالت المباشرة من 

»حساب إلى حساب«.

{ بنك دخان 

يتبنى استراتيجية 
حذرة ويواصل 

استقطاع المخصصات

الحصة السوقية 
للبنك تشهد نموا 

متسارعا عقب االندماج

ارتفاع الطلب على االئتمان وزيادة جرعة الثقة باالقتصاد»مونديال 2022« يعزز البيئة التشغيلية بالقطاع المصرفي

كتب        سعيد حبيب 

أكدت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني 
تصنيف بنك دخان عن جهة اإلصدار 

طويل األجل عند درجة »-A« وتصنيف 
 bb+ القدرة االستمرارية عند مستوى
مع نظرة مستقبلية مستقرة، األمر 
الذي يؤكد على قوة مؤشرات البنك 

ومتانة مركزه المالي وتستند تصنيفات 
البنك إلى قوة التصنيف االئتماني 

 )AA-( السيادي لدولة قطرعند درجة
مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما 

يعكس صالبة االقتصاد القطري مع 
إمكانية التدخل الحكومي لدعم البنك 
إذا اقتضت الضرورة ذلك كما أن البنك 

يعمل في بيئة تشغيلية مستقرة 
تشهد انتعاشا بفضل مونديال 2022 

وارتفاع الطلب على االئتمان وزيادة 
جرعة الثقة بشأن اآلفاق الواعدة 

} تصوير - محمود حفناويلالقتصاد القطري.
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»4.47« مليار ريال إيرادات السياحة بالربع األول

قطر تستقطب »875.8« ألف زائر في »7« أشهر

بلغ عدد زوار قطر 875.81 ألف زائر 
خالل األشهر السبعة األولى من 

العام الجاري حيث أخذت تدفقات 
الزوار منحنى تصاعديا نتيجة انتعاش 

حركة الطيران بعد جائحة كورونا 
حيث استقبلت قطر في يناير 86.13 

ألف زائر وانخفض العدد إلى 76.88 
ألف زائر في فبراير غير أنه قفز بصورة 

قياسية إلى مستوى 152.77 ألف 
زائر في مارس وسجل 97.85 ألف زائر 

في إبريل ثم عاود ارتفاعه القياسي 
إلى مستوى 166.09 ألف زائر في 

مايو واستمر على وتيرته المرتفعة 
ليسجل 145.64 ألف زائر في يونيو ثم 

وصل إلى 150.45 ألف زائر في يوليو.
دولة  إيرادات  ارتفاع  المركزي  قطر  مصرف  بيانات  وكشفت 

إلى  سنوي  أساس  على   %  33.8 بنسبة  السياحة  من  قطر 

 2022 من  األولي  الثالثة  األشهر  في  ريال  مليار   4.47 مستوى 

)الربع األول وهي أحدث بيانات متاحة( مقارنة مع مستوى بلغ 

3.34 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. 
عوائد  سيزيد   2022 مونديال  أن  إلى  التقديرات  وتشير 

تفوق  بنسبة  الزوار  تدفقات  عن  الناتجة  الدولية  السياحة 

116 % على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 67 مليار ريال 
قطري في عام 2022 مقارنة مع مستوى بلغ 31 مليار ريال في 

عام 2021 وذلك في ظل التقديرات التي تشير إلى أن البطولة 

وهي الحدث الرياضي األبرز عالميا ستجذب أكثر من مليون 

زائر.

حيث  إيجابية،  عوائد  أيًضا  القطري  الضيافة  قطاع  وحقق 

عام  من  األول  النصف  خالل  فندقية  ليلة  مليون   3.1 بيعت 

 2019 يونيو  حتى  فندقية  ليلة  مليون   3.2 مقابل   2022
من  المعروض  يتزايد  فيما  الجائحة(،  قبل  ما  )مستويات 

الغرف بشكل ثابت، حيث سجل 30 ألف غرفة حتى يونيو 

ارتفعت  فقد  الفندقي،  القطاع  إيرادات  إجمالي  أما   .2022
 ،2021 2022 عن مثيالتها في يونيو  % في يونيو   17 بنسبة 

 )%  39( والمشروبات  واألطعمة   )%  51( الغرف  على  وتوزعت 

أشهر  خالل  الطلب  تباطؤ  من  الرغم  وعلى   .)%  10( وأخرى 

الصيف، فقد بيعت 542 ألف ليلة فندقية في يونيو 2022. 

مطار  لتوسعة  األولى  للمرحلة  الرسمي  االفتتاح  المقرر  ومن 

المرحلة  وستزيد  المقبل  أكتوبر  شهر  منتصف  خالل  حمد 

الدولي  حمد  لمطار  االستيعابية  الطاقة  للتوسعة  األولى 

ليصبح قادرًا على استقبال أكثر من 58 مليون مسافر سنويًا 

قبل بدء مونديال 2022، فيما سيتم البدء في إنجاز المرحلة 

العام  التي ستستغرق عامين ونصف  التوسعة  الثانية من 

اعتبارا من مطلع عام 2023 وتهدف هذه المرحلة لزيادة الطاقة 

مسافر  مليون   70 من  أكثر  إلى  حمد  لمطار  االستيعابية 

سنويا.ويتضمن مشروع التوسعة حديقة استوائية داخلية 

10.000 متر مربع في المنطقة  رائعة الجمال تبلغ مساحتها 

مساحته  مائي  مسطح  إلى  باإلضافة  الضخمة،  المركزية 

268 مترًا مربعًا، وهما يمثالن معًا محور مشروع التوسعة.
طيران  شركة   13 باشرت  الجاري  سبتمبر   15 من  واعتبارا 

وستستمر  الدولي  الدوحة  مطار  من  التشغيلية  عملياتها 

في تسيير رحالتها حتى 30 ديسمبر 2022 الستيعاب زيادة 

تدفقات الزوار خالل مونديال 2022.

للطيران،  العربية  من:  كال   13 الـ  الشركات  قائمة  وتضم 

الجوية  والخطوط  للطيران،  وبدر  كايرو،  أير  وطيران 

هيمااليا  وطيران  دبي،  وفالي  للطيران  واالتحاد  اإلثيوبية، 

النيبالية،  الجوية  والخطوط  الجزيرة،  وطيران  أيرالينز، 

وطيران  الدولية،  الباكستانية  الجوية  والخطوط 

بيجاسوس، وطيران السالم، وتاركو للطيران.

ومبنى  القادمين  مبنى  من  كل  في  السيارات  مواقف  وتتوفر 

المغادرين في مطار الدوحة الدولي ويضم المطار أيضًا غرفًا 

السرعة  عالية  فاي  واي  اإلنترنت  خدمة  به  وتتوفر  للصالة 

اآللي وخدمات  الصراف  وأجهزة  وفودافون   Ooredoo وأكشاك 

الخاصة  الخدمات  عن  فضاًل  األجنبية،  العمالت  صرف 

بالمسافرين من ذوي االحتياجات الخاصة. 

منطقة  في  الدولي  الدوحة  بمطار  المغادرين  مبنى  ويقع   

الدائري  الطريق  تقاطع  لدى  الدوحة  بمدينة  القديم  المطار 

استيعاب  المغادرين  لمبنى  ويمكن  المطار.  وشارع  الرابع 

مكتبًا   83 المبنى  ويضم  الساعة.  في  مسافر   2,000
لتسجيل الوصول إلى المطار و52 مكتبًا للمغادرة و22 بوابة 

صعود للمغادرة ويقتصر الدخول إلى مبنى المغادرين على 

المغادرين  مبنى  ويرتبط  فقط  التذاكر  حاملي  المسافرين 

الخط   – القديم  المطار  مترو  محطة  عبر  الدوحة  بمدينة 

مسارات  عبر  وكذلك  فقط(،  متر   600 بعد  )على  األحمر 

متعددة للحافالت.

 أما مبنى القادمين في مطار الدوحة الدولي فيقع في منطقة 

راس أبو عبود، على الطريق الدائري الثالث بمدينة الدوحة 

استيعاب  الدولي  الدوحة  مطار  في  القادمين  لمبنى  ويمكن 

2,000 مسافر في الساعة ويضم 52 مكتبًا لتسجيل الوصول 
إلى جانب مرافق استقبال المسافرين. 

على  قطر  حضور  ترسيخ  إلى  للسياحة  قطر  جهاز  ويسعى 

ثقافية  جذور  ذات  عالمية  سياحية  كوجهة  العالم  خريطة 

بها  يقوم  التي  والمسؤوليات  األدوار  تعكس  كما  عميقة، 

الجهاز التزام حكومة قطر بدورها تجاه قطاع السياحة وقطاع 

رئيسيين  قطاعين  بصفتهما  التجارية  األعمال  فعاليات 

االقتصادي  النمو  تعزيز  إلى  الهادفة  الدولة  استراتيجية  في 

واالجتماعي.

السياحية  للوجهات  بالتسويق  للسياحة  قطر  جهاز  ويقوم 

الترخيص  خالل  من  الجودة  وضبط  المنتجات  وتطوير 

إقليميًا  لقطر-  الترويج  على  أيضا  ويعمل  والتصنيف، 

األعمال  فعاليات  ألغراض  للسفر  جاذبة  كوجهة  وعالميًا، 

والرياضية  الثقافية  السياحة  ذلك  في  بما  والترفيه، 

والتعليمية.

وتضم المبادرات الترويجية الخاصة بجهاز قطر للسياحة، 

والمتعلقة بفعاليات قطاع األعمال: المشاركة في منتديات 

ومعارض قطاع االجتماعات والبرامج التحفيزية والمؤتمرات 

باإلضافة  العالم،  حول  الُمقامة  الرئيسية  والفعاليات 

وتنسيق  العمل،  وورش  التقديمية  العروض  تنظيم  إلى 

كما  خاص،  سياحي  دليل  ومرافقة  التثقــــيفية،  الزيارات 

للفعاليات  مة  المنظِّ الوكاالت  للسياحة  قطر  جهاز  يدعم 

محلية  دعائية  بأنشطة  لها  مقرًا  قطر  من  تتخذ  التي 

وإقليمية وعالمية.

ككيان  للسياحة  قطر  جهاز  إطالق  عن  اإلعالن  تم  ومؤخرا 

بهدف  الجهاز  إنشاء  وجاء  للسياحة،  العام  للهيئة  بديل 

تسريع تطوير القطاع من خالل وضع االستراتيجية الوطنية 

لقطاع السياحة والضيافة والسياسات العامة المتعلقة بهذا 

القطاع، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعتها بشكل 

الجهات  جميع  على  والرقابة  واإلشراف  والتنظيم  دوري، 

ذلك  في  بما  والضيافة،  السياحة  لقطاع  التابعة  واألنشطة 

في  واألنشـــطة  المؤسسات  وتصنيف  التراخيص،  إصدار 

هـــذا القطاع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح 

قطاع  بنشاط  العالقة  ذات  التشريعية  األدوات  مشروعات 

السياحة والضيافة في الدولة، وإبداء الرأي بشأن مشروعات 

األدوات التشريعية التي من شأنها التأثير على نشاط قطاع 

والجهات األخرى الحكومية  الوزارات  والتنسيق مع  السياحة 

بقطاع  العالقة  ذات  المجاالت  جميع  في  الحكومية،  وغير 

السياحة والضيافة، بما يضمن التكامل بين االستراتيجية 

الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، ويؤدي إلى إنجازها على 

أكمل وجه، إلى جانب تحديد وإقرار المبادرات والمشروعات 

الخاصة باالستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، 

سواء التي يقوم بتنفيذها قطر للسياحة بصورة مباشرة، أو 

والجهـــات  الوزارات  بواسطة  أو  له،  التابعة  الجهات  بواسطة 

تنفيذها  على  واإلشراف  الحكومية،  وغير  الحكومية  األخرى 

ودعم بناء وتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة 

للدولة وتشجيع االبتكار في مجال قطاع السياحة والضيافة، 

في  والمعنية  المختصة  الجهات  مع  والتعاون  بالتنسيق 

الدولة.

{ مطار حمد الدولي

السيولة تفوق مستوى »789.8« مليون ريال

البورصة تتفاعل مع مبادرة صناعة السوق
 بمكاسب »11.56« مليار في جلسة واحدة

بقيمة  سهم  مليون   225.74 تداول  أمس  جلسة  خالل  وتم 

في  صفقة   »22476« تنفيذ  نتيجة  ريال،  مليون   789.84
جميع القطاعات.

انخفضت  بينما  شركة،   28 أسهم  الجلسة  في  وارتفعت 

أسعار 16 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على 

سعر إغالقها السابق. 

قطر  جهاز  اعالن  مع  رئيسي  بشكل  تفاعال  ذلك  ويأتي 

لتعزيز  السوق  صناعة  مبادرة  إطالق  عن  لالستثمار 

جهاز  التزام  من  كجزء  قطر  بورصة  سوق  في  السيولة 

قطر لالستثمار بدعم وتطوير البورصة واالقتصاد المحلي 

لدولة قطر.

السوق  صانعو  سيتمكن  المبادرة،  هذه  وبموجب 

األسهم  حيازات  من  جزء  إلى  الوصول  من  المرخصون 

أجل  من  الحوافز  وبرامج  لالستثمار  قطر  لجهاز  المملوكة 

دعم سيولة األسهم المدرجة في بورصة قطر.

وفي سياق استراتيجيتها، تعمل بورصة قطر على عدد من 

المبادرات لتعزيز السيولة وتتعاون بشكل وثيق مع هيئة 

قطر لألسواق المالية وشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق 

المالية على تحقيق هذا الهدف الهام.

وتشجع بورصة قطر العديد من أصحاب المصلحة على 

السوق.  في  للتداول  المتاحة  الحر  التعويم  أسهم  زيادة 

فيما  الكبرى  الشركات  قبل  من  األخيرة  اإلعالنات  وتعد 

يتعلق بزيادة حدود الملكية األجنبية فيها جزءا من خطة 

يعد  كما  األجانب،  المستثمرين  وصول  لتعزيز  شاملة 

استراتيجية  من  جزًءا  األصول  إدارة  قطاع  وتطوير  دعم 

بورصة قطر.

 وتعمل بورصة قطر أيًضا على جذب المزيد من اإلدراجات، 

المتداولة  المؤشرات  صناديق  من  المزيد  وإدخال 

والمشتقات لمساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم 

االستثمارية وإدارة مخاطرهم االستثمارية بشكل أفضل.

أبرزها  النمو  محفزات  من  بحزمة  قطر  بورصة  وتحظى 

األجانب  ملكية  سقف  رفع  عن  فضال  النفط  أسعار  ارتفاع 

بالمائة   49 من  المدرجة  الشركات  من  واسع  قطاع  لدى 

أن تزيد من حجم  100 بالمائة وهي خطوة من شأنها  إلى 

على  عالوة  القطرية  لألسهم  الواردة  األجنبية  االستثمارات 

االقتصاد  من  لكل  قوية  دفعة  يمثل  الذي   2022 مونديال 

والبورصة القطرية. وتسعى بورصة قطر لطرح حزمة من 

للمشتقات  سوق  إطالق  أبرزها:  الجديدة  المالية  األدوات 

المالية إلى جانب رفع تصنيف السوق القطرية )البورصة( 

العالمية  المؤشرات  على  متقدمة  سوق  إلى  ناشئة  من 

وتنويع المنتجات وتحسين الخدمات االستثمارية حيث 

تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق األوسط 

الرسملة  قيمة  حيث  من  المنطقة  في  سوق  أكبر  وثاني 

السوقية، كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان 

ستانلي كابيتال لألسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي 

لألسواق الناشئة. 

المكشـــوف  على  البيع  قواعد  تطبيق  بدء  المرتقب  ومن 

في  المالية  األوراق  واقتراض  إقراض  وقواعــد  المغطـــى، 

البورصة اعتبارا من أكتوبر المقبل وبموجب هذه القواعد 

الجديد يمكن اقتراض األوراق المالية ألغراض متعددة منها 

عند  مالية  أوراق  لها  يتوافر  ال  التي  البيع  عمليات  تسوية 

تنفيذ  أو  المؤشرات،  صنــاديق  وحدات  وإنشــاء  التسوية، 

أوراق مالية  إعادة  أو بغرض  البيع على المكشوف  صفقات 

المغطى،  المكشوف  على  بالبيع  ويقصد  اقتراضها  سبق 

السيولة،  مزود  السوق،  )صانع  لهم  المصرح  من  أي  قيام 

المستثمر المؤهل( ببيع اوراق مالية مقترضة، أو دخل في 

الناشئة  المراكز  تغطية  تتم  أن  على  اقتراضها،  ترتيبات 

لهذه  وفقًا  التســوية  تاريخ  في  الحالة  هذه  في  البيع  عن 

القواعد. كما يقصد باإلقراض واالقتراض لألوراق المالية، 

أو  مؤقتة  بصفة  المالية  األوراق  ملكية  بنقل  المقرض  قيام 

بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمــن مؤجل الدفع مع 

التزام أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض 

بناء على طلبه في أي وقت خالل الفترة المتفق عليها، أو في 

نهايتها ما لم يتم االتفاق على غير ذلك.

{ بورصة قطر

أرسلت بورصة قطر تحية خضراء لمبادرة صناعة السوق بارتفاع مؤشرها 
بقيمة »199.07« نقطة أمس، أي ما نسبته »1.61« بالمائة، ليصل إلى 

12550.38 ألف نقطة.
وبلغت المكاسب السوقية للبورصة 11.56 مليار ريال بارتفاع رسملتها إلى 

مستوى 695.28 مليار ريال في جلسة أمس مقارنة مع مستوى 683.72 مليار 
ريال في جلسة أول أمس.

$ الدوحة

تشغيل مطار الدوحة وافتتاح توسعة مطار حمد منتصف أكتوبرتوقعات بارتفاع عوائد القطاع إلى مستوى »67« مليار ريال

سعيد حبيب  كتب
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في انتخابات اليوم

قصف المنطقة الخضراء

الخارجية العراقية:

الكويتيون يختارون
أعضاء مجلس األمة

البرلمان العراقي
»الحلبوسي« يجدد الثقة بـ

سقوط قتلى وجرحى في قصف
 على مناطق في إقليم كردستان

اإلعصار »نورو« يضرب فيتنام

الكويت - وكاالت - يتوجه الكويتيون 

الخميس  اليوم  االقتراع  صناديق  إلى 

في  األمة  مجلس  أعضاء  النتخاب 

فصله التشريعي الـ 17.

الكويتيون،  الناخبون  وسيختار 

يخوضون  مرشحين   305 بين  من 

لتمثيلهم  نائبا   50 االنتخابات،  غمار 

اقتراع  عملية  في  األمة،  مجلس  في 

االنتخابي  الصوت  نظام  وفق  تجرى 

يحق  من  مجموع  يبلغ  فيما  الواحد، 

لهم التصويت في االنتخابات 795911 

ناخبا. 

التصويت  عملية  تبدأ  أن  المقرر  ومن 

وحتى  صباحا  الثامنة  الساعة  في 

بدء  ويعقبها  مساء،  الثامنة  الساعة 

إلعالن  تمهيدا  األصوات  فرز  عملية 

الفائزين  وتسمية  الرسمية  النتائج 

سنوات  ألربع  المجلس  بعضوية 

مقبلة.

صدور  إثر  االنتخابات  هذه  وتأتي 

في   2022 لسنة   136 رقم  المرسوم 

الذي  الماضي  أغسطس  من  الثاني 

نظرا  األمة  مجلس  حل  بموجبه  تم 

ما  التعاون  أو  التوافق  عدم  حالة  إلى 

بين السلطتين ليصدر في 28 الشهر 

 2022 147 لسنة  نفسه المرسوم رقم 

بدعوة الناخبين لالقتراع والذي تحدد 

له يوم اليوم الخميس.

تعطيل  الحكومية  الدوائر  وستشهد 

لممارسة  الكويتيون  ليتفرغ  العمل 

حقهم االنتخابي.

وعلى عكس االنتخابات السابقة التي 

سمحت  كورونا،  فيروس  عليها  خّيم 

مقرات  بفتح  للمرشحين  السلطات 

انتخابية وتنظيم مهرجانات خطابية 

فيما  االنتخابية،  برامجهم  لعرض 

جهودها  األمنية  األجهزة  كّثفت 

األصوات  لشراء  محاوالت  أي  لرصد 

االنتخابية.

ووفق الدستور، ستقّدم الحكومة التي 

األحمد  نواف  أحمد  الشيخ  يرأسها 

غداة  استقالتها  الصباح،  الجابر 

اإلعالن عن نتائج االنتخابات.

مجلس  صّوت  األناضول-  بغداد- 

أمس،  العراقي،  )البرلمان(  النواب 

باألغلبية على رفض استقالة رئيسه 

محمد الحلبوسي.

في  للبرلمان  اإلعالمية  الدائرة  وقالت 

بيان إن البرلمان »صّوت على تجديد 

محمد  النواب  مجلس  برئيس  الثقة 

الحلبوسي«.

الكلي  »العدد  أن  البيان،  وأضاف 

235 نائبًا، ووافق على  للمصوتين بلغ 

 222 ورفض  فقط  نائبًا   13 االستقالة 

نائبًا«.

مصدر  قال  متصل،  سياق  وفي 

»المجلس  إن  لألناضول  برلماني 

أول  نائبا  المندالوي  محسن  اختار 

لرئيس مجلس النواب«.

لمجلس  اإلعالمية  الدائرة  وذكرت 

أمس،  سابق  وقت  في  النواب، 

»تنافس ثالثة مرشحين على منصب 

هم:  البرلمان  لرئيس  األول  النائب 

والنائب  المندالوي،  محسن  النائب 

والنائب  الحسيني،  هاشم  ياسر 

باسم الخشان«.

استقالته  الحلبوسي  قّدم  واإلثنين، 

ضمن  تطور  أحدث  في  منصبه،  من 

أزمة سياسية مستمرة في البالد منذ 

نحو عام.

في  الثقة  البرلمان  تجديد  ويعقب 

نواب  حلفائه  استقالة  الحلبوسي، 

في  الـ73،  )شيعية(  الصدرية  الكتلة 

وصعود  الماضي،  حزيران  يونيو/     12
»اإلطار  قوى  من  معظمهم  جدد  نواب 

التنسيقي« )شيعية مقربة من إيران( 

إلى المجلس.

الحكومة  أعلنت  أخرى  جهة  من 

عناصر   7 إصابة  أمس،  العراقية، 

مختلفة  بجروح  األمن  قوات  من 

المنطقة  له  تعرضت  قصف  جراء 

الخضراء وسط بغداد.

التابعة  األمني  اإلعالم  خلية  وقالت 

»ارتفع  بيان:  في  الوزراء  لمجلس 

األمنية  القوات  من  المصابين  عدد 

جراء قصف المنطقة الخضراء إلى 7 

جراحهم متفاوتة«.

بغداد- قنا- أعلنت وزارة الخارجية 

عدد  سقوط  عن  أمس،  العراقية، 

قصف  في  والجرحى  القتلى  من 

إقليم  في  مناطق  استهدف  إيراني 

كردستان شمالي البالد. 

وقالت الخارجية في بيان لها أمس: 

تطّورات  كثب  عن  تتابع  »إنها 

والصاروخي  المدفعي  القصف 

يكفل  ما  لكل  وسترتكن  المتتابع، 

المواقف  وبأعلى  ذلك  تكرار  عدم 

رفض  مؤكدة  الدبلوماسّية«، 

منطق  ألي  العراقية  الحكومة 

التحديات  لمواجهة  عسكري 

األمنية.

أو  القتلى  عدد  البيان  يحدد  ولم 

لكن  القصف،  هذا  جراء  الجرحى 

كردستان  إقليم  في  الصحة  وزارة 

 9 مقتل  عن  أعلنت  العراق، 

آخرين   32 وإصابة  أشخاص، 

القصف. جراء 

األنباء  وكالة  نقلت  جانبها،  من   

)ارنا( عن الحرس الثوري  اإليرانية 

استهدفت  البرية  قواته  إن  قوله 

شمالي  في  لمسلحين  مواقع 

العملية  استمرار  مؤكدا  العراق، 

حتى تفكيك مقرات هذه العناصر.

الحرس  عن  الصادر  البيان  وأشار 

صاروخا   360 استخدام  تم  أنه  إلى 

هذه  خالل  مسيرة  وطائرات 

العملية.

هانوي - قنا - ضرب اإلعصار »نورو« في 

وقت مبكر من أمس اليابسة في فيتنام، 

مطارات  عشرة  اغالق  في  وتسبب 

وإلحاق أضرار آلالف المنازل وفيضانات 

واسعة النطاق..وذكر المركز الوطني 

الفيتنامية  الجوية  باألرصاد  للتنبؤات 

أن اإلعصار »نورو« شق مساره مباشرة 

الساحلية  نام«  »كوانج  مدينة  نحو 

ومقاطعة »دا نانج« في الساعات األولى 

من صباح اليوم، وجلب رياحا بسرعة 

117 كيلومترا في الساعة قبل أن يصل 
إلى اليابسة. 

بسبب  مطارات  عشرة  وأغلقت 

العاصفة، حيث قالت شركة الطيران 

لوسائل  إيرالينز«  »فيتنام  الوطنية 

رحلة،   148 ألغت  إنها  المحلية  اإلعالم 

راكب،  ألف   14 نحو  على  أثر  مما 

من  والمكاتب  المدارس  إغالق  تم  كما 

المقاطعات الواقعة في وسط البالد.

الجوية  األرصاد  هيئة  وحذرت 

الوسطى  المناطق  أن  من  الفيتنامية 

من »كوانج تري« إلى مقاطعات »كوانج 

نجاي« ستعاني من المزيد من األمطار 

انهيارات  في  يتسبب  قد  مما  الغزيرة، 

أرضية وفيضانات مفاجئة. 

وحشدت السلطات الفيتنامية الثالثاء، 

الجيش  من  فرد  ألف   270 من  أكثر 

استعد  بينما  العاصفة  مع  للتعامل 

بأكياس  منازلهم  بتحصين  السكان 

الرمل.

وكاالت المحتلة-  القدس 

فلسطينيين   4 اإلسرائيلي  الجيش  َقتل 

جنين  مخيم  في  أمس،  آخرين،   44 وأصاب 

الغربية. الضفة  شمالي 

بيان  في  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وقالت 

مواطنين   4« إن  األناضول،  وكالة  وصل 

على  اإلسرائيلي  العدوان  خالل  استشهدوا 

جنين«. مخيم 

خازم،  فتحي  عبد  هم:  »الشهداء  أن  وأضافت 

)براهمة(، وأحمد نظمي  الونة  ومحمد محمود 

أبو ناعسة«. عالونة، ومحمد 

وذكرت أن 44 آخرين ُأصيبوا بجروح، وُوصفْت 

بالخطيرة. بعضهم  إصابات 

اقتحم الجيش  وفي وقت سابق صباح أمس، 

فيه،  منزال  وحاصر  جنين  مخيم  اإلسرائيلي 

حسب شهود عيان لألناضول.

أصوات  ُسمعت  أنه  إلى  الشهود  وأشار 

دخان  أعمدة  مشاهدة  أعقبتها  انفجارات 

المحاصر. المنزل  تتصاعد من موقع 

عشرات  بين  مواجهات  اندلعت  كما 

الجيش  من  وجنود  الفلسطينيين  الشبان 

المخيم. اقتحام  بعد  اإلسرائيلي 

الفلسطينية،  الرئاسة  باسم  الناطق  ندد  و 

اإلسرائيلي  الجيش  بقتل  ردينة،  أبو  نبيل 

جنين. في  األربعة  للفلسطينيين 

الرسمية  األنباء  وكالة  نقلته  بيان  في  وقال 

يعبث  يزال  ما  اإلسرائيلي  »االحتالل  إن  »وفا«، 

بحق  المجازر  ويرتكب  واالستقرار  باألمن 

شعبنا«.

يعطي  لن  الخطير  التصعيد  »هذا  وأضاف: 

واعتبر  إلسرائيل«،  واستقرارا  وأمنا  شرعية 

أن »اإلدانات وحدها ال تكفي، ألن االحتالل يصر 

الحمر«. الخطوط  على تجاوز 

الغربية  الضفة  مدن  غالبية  اإلضراب  وعّم 

األربعة،  الفلسطينيين  مقتل  على  حدادا 

بالممارسات  منددة  وقفات  وُنّظمْت 

اإلسرائيلية.

الوطني  التحرير  حركة  دعت  بدورها 

نقاط  نحو  »الزحف  إلى  »فتح«،  الفلسطيني 

على  ردا  اإلسرائيلي«،  الجيش  مع  التماس 

األربعة. الفلسطينيين  مقتل 

أن  األناضول،  وكالة  وصل  بيان  في  وأضافت 

كافة  على  وتصعيد  غضب  يوم  هو  »اليوم 

كافة  في  شامل  وإضراب  االشتباك،  نقاط 

الوطن«. محافظات 

وقالت إن »جريمة االحتالل في جنين تصعيد 

خطير، يفتح أبواب معركة شاملة في ميادين 

المواجهة«.

جثامين  الفلسطينيين،،  مئات  شّيع  وقد 

الجيش  َقتلهم  الذين  األربعة  الشهداء 

ورفع  الغربية..  الضفة  شمالي  اإلسرائيلي، 

الفلسطيني،  العلم  الجنازة،  في  المشاركون 

منددة  هتافات  مرددين  الفصائل،  ورايات 

على  بالرد  وتطالب  اإلسرائيلية،  باالعتداءات 

األربعة. الفلسطينيين  اغتيال«  »جريمة 

وأعلنت معظم المحافظات في الضفة الغربية 

الشامل  الحداد  حالة  أمس،  المحتلة، 

استنكارًا  أبوابها،  التجارية  المحال  وأغلقت 

لجريمة االحتالل اإلسرائيلي في مدينة جنين 

الفصائل  توّعدت  وقت  في  الضفة،  شمالي 

شبان   4 استشهاد  بعد  االحتالل  الفلسطينية 

حتى الساعة، وإصابة العشرات.

فلسطينيًا،   21 أصيب  اآلخر  الجانب  على 

مستوطنون  نفذه  اعتداء  في  أمس، 

شمالي  الجيش،  حماية  تحت  إسرائيليون، 

الغربية. الضفة 

إن  األناضول،  لوكالة  عيان  شهود  وقال 

مادما  قرية  في  منزال  »هاجموا«  مستوطنين 

بـ»الحجارة والعصي«.

20 مستوطنا هاجموا  وأضاف الشهود، أن نحو 

المنزل بصورة مفاجئة، فاندلعت مواجهات مع 

السكان، تدخل على إثرها الجيش اإلسرائيلي 

للمستوطنين. الحماية  لتوفير 

قلقه من تصاعد  األوروبي،، عن  االتحاد  وأعرب 

العنف في جنين، شمالي الضفة الغربية، مع 

واصفا  اإلسرائيلي،  الجيش  توغالت  استمرار 

الوضع في الضفة الغربية بأنه هش للغاية.

األراضي  في  األوروبي  االتحاد  مكتب  وقال 

إنه  تويتر  على  تغريدة  في  الفلسطينية 

تصاعد  وُيقلقه  األرواح،  في  للخسائر  »يأسف 

الجيش  توغالت  أعقاب  في  جنين  في  العنف 

العديد  مقتل  عن  أسفرت  التي  اإلسرائيلي، 

 40 عن  يقل  ال  ما  وإصابة  الفلسطينيين  من 

آخرين«.

من جهة أخرى اقتحم عشرات المستوطنين، 

بحراسة  المبارك،  األقصى  المسجد  أمس، 

مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

بأن  »وفا«،  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكرت   

من  األقصى،  اقتحموا  المستوطنين  عشرات 

مجموعات،  شكل  على  المغاربة،  باب  جهة 

الجزء  في  تركزت  استفزازية،  جوالت  ونفذوا 

في  »تلمودية«  طقوسا  وأدوا  منه،  الشرقي 

باحاته، تحت حراسة شرطة االحتالل.

استشهاد »4« فلسطينيين.. والفصائل تتوعد بالرد

جريمة جديدة لالحتالل في جنين

{ مواجهات عنيفة بين االحتالل والفلسطينيين

روسيا تطلب اجتماعا لمجلس األمن.. االتحاد األوروبي:

تسرب غاز »نورد ستريم« عمل متعمد

تسرب  األوروبي  االتحاد  اعتبر  قنا-  بروكسل- 

يربطان  البحر  تحت  أنابيب  خطي  في  الغاز 

»ليس  الجاري،  األسبوع  بألمانيا،  روسيا 

مصادفة« وسط مؤشرات على »عمل متعمد«.

 وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية 

عن  االتحاد  يعبر  »إذ  أمس:  األوروبي  االتحاد  في 

ستريم  نورد  خطي  في  التسرب  إزاء  بالغ  قلق 

فكل  تحقيق،  إجراء  إلى  ندعو  فإننا   ،) و2   1(

أن  إلى  تشير  االتحاد  لدى  المتوافرة  المعلومات 

حاالت التسرب تلك هي نتيجة عمل متعمد«.

وحذر االتحاد األوروبي من أي هجوم على منشآت 

الطاقة التابعة له، وقال بوريل: »أي عبث متعمد 

بتاتا  مقبول  غير  األوروبية  الطاقة  بمنشآت 

وسيقابل برد قوي وموحد«.

وزير  بلينكن  أنتوني  أكد  سابق،  وقت  وفي 

لمساعدة  بالده  استعداد  األميركي  الخارجية 

على  الطاقة،  أمن  بشأن  األوروبيين  حلفائها 

خطوط  في  للغاز  تسرب  حاالت  رصد  خلفية 

أنابيب نورد ستريم.

في  تنظر  المتحدة  الواليات  إن  بلينكن:  وقال 

عن  نجمت  التسرب  حاالت  بأن  تفيد  تقارير 

هجوم أو تخريب ما، وأضاف »إذا تأكد ذلك، فهو 

لن  التسرب  أن  وعلمت  أحد..  مصلحة  يخدم  ال 

يكون له تأثير يذكر على توافر الطاقة في أوروبا«، 

لكنه أضاف »المهم هو أننا نعمل يوما بعد يوم، 

لمعالجة  البعيد،  أو  القريب  المدى  على  سواء 

أمن الطاقة في أوروبا.

في  المتحدة  الواليات  جهود  إلى  بلينكن  وأشار 

منذ  المسال  الطبيعي  الغاز  شحنات  تسريع 

يسعى  وقت  في  أوكرانيا،  في  الروسية  الحرب 

حلفاء واشنطن وال سيما ألمانيا.

وقال مسؤول في البيت األبيض »نحن على أهبة 

االستعداد لتقديم الدعم لألوروبيين بعد حاالت 

التسرب«.

بالتسرب  بالتسبب  روسيا  أوكرانيا  واتهمت 

على خطي / نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2/ .

األمن  لمجلس  اجتماع  عقد  روسيا  وستطلب 

الدولي بشأن تسّرب الغاز من خّطي أنابيب نورد 

ستريم 1 و2، بعدما دعت الرئيس األميركي جو 

المتحدة  الواليات  كانت  إذا  ما  إعالن  إلى  بايدن 

أعلنت  حسبما  التخريبي«،  »العمل  وراء  تقف 

وزارة الخارجية الروسية أمس.

زيلينسكي: االستفتاءات 
في أوكرانيا المحتلة »هراء«

كييف- األناضول

وصف الرئيس األوكراني فولوديمير 

زيلينسكي، استفتاءات االنضمام 

لروسيا التي جرت في مقاطعات 

أوكرانية بأنها »هراء وال يمكن تسميتها 

استفتاء«.

وقال زيلينسكي في تصريح صحفي 

أمس، إن »أي عمل إجرامي من قبل 

روسيا لن يغير شيء بالنسبة 

ألوكرانيا«.

وأضاف قائال: »هذا الهراء في األراضي 

المحتلة ال يمكن حتى تسميته 

استفتاء«.

وذكر أن أوكرانيا تعترف بميثاق األمم 

المتحدة والمبادئ األساسية لتعايش 

الشعوب، وأنها ستتخذ اإلجراءات 

الالزمة لحماية األوكران في مناطق 

زاباروجيا وخيرسون ودونباس والقرم.

ومساء الثالثاء أغلقت مراكز االقتراع 

في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك 

وخيرسون وزاباروجيا األوكرانية 

أبوابها، في اليوم الخامس واألخير 

لتصويت سكانها على استفتاء بشأن 

االنضمام إلى روسيا، وفق قناة »روسيا 

اليوم«.

وبعد اإلغالق مباشرة بدأت عملية فرز 

األصوات، وأفادت القناة بأن نتائج فرز 

14.2 بالمائة من أوراق االقتراع على 
انضمام دونيتسك إلى روسيا أظهرت 

أن 97.91 بالمائة من األصوات لصالح 

االنضمام.       



في كل عام ومع كل خطاب يلقيه الرئيس 

محمود عباس أبو مازن في الجمعية العامة 

تحدث هوجة ويثور الجدل والنقاش حول 

الخطاب ما بين المدافعين عن الخطاب 

الذين يبالغون في مدح الرئيس وخطابه 

واعتبار الخطاب وكأنه نصر للقضية وكشف 

عن وقائع وأحداث ال يعرفها العالم، بينما 

المعارضون للخطاب ال يرون فيه جديدًا وأنه 

كان على الرئيس أن يقول كذا أو ال يقول 

كذا ويهدد الصهاينة وأعوانهم بالويل والثبور 

وعظائم األمور وكأن الرئيس ذاهب لساحة 

حرب وليس لمنبر سياسي دبلوماسي.

ما بعد الخطاب نكتشف أن الواقع لم يتغير 

لألفضل، لم يغيره الخطاب والخطابات 

السابقة ولم يغيره معارضو الخطاب من رافعي 

شعار المقاومة، بل يزداد سوءًا، وإسرائيل 

تواصل عدوانها واستيطانها بل في هذه المرة 

انشغلت األحزاب بخطاب الرئيس والمناكفات 

السياسية لتسجل إسرائيل والمستوطنين 

أكبر عملية اقتحام وفرض األمر الواقع في 

المسجد األقصى.

الرئيس أبو مازن يعلم جيدًا أن ال امكانية 

لتطبيق قرارات الشرعية الدولية أو التوصل ألي 

تسوية سياسية ال على أساس اتفاق أوسلو وال 

على أساس قرار التقسيم 181، ألن إسرائيل 

حكومة وأحزابا ومجتمعًا ترفض ذلك حتى 

وإن قال البيد أنه يؤيد )حل الدولتين( كما أن 

الظروف الدولية واالقليمية غير مواتية وحتى 

الوضع الفلسطيني الداخلي غير مهيأ لتسوية 

سياسية. كما أن الرئيس يدرك أن طلب 

العضوية الكاملة في األمم المتحدة سترفضه 

واشنطن كما أن االنتقال من السلطة إلى دولة 

تحت االحتالل ليس بالسهولة التي يتصورها 

البعض، ففي حالة اإلعالن رسميًا عن دولة 

تحت االحتالل فإن التحدي األكبر لهذه الخطوة 

لن يأتي فقط من إسرائيل ومؤيديها  بل سيأتي 

التحدي أيضًا من الحالة الفلسطينية الداخلية.

إذن ما الذي كان يهدف له الرئيس من خطابه 

باإلضافة إلى أن إلقاء خطاب في الجمعية 

العامة عمل سنوي روتيني ال يستطيع الرئيس 

تجاهله وخصوصًا مع تزايد الهجمة الصهيونية 

على الشعب الفلسطيني، فإن الرئيس كان 

يهدف لتحقيق عدة أهداف أو تبليغ عدة رسائل 

حتى وإن كان بعضها ملتبسا وغامضا وحمال 

أوجه:

- عرض المظلومية الفلسطينية بكل تفاصيلها 

وكشف الممارسات اإلسرائيلية من على 

منصة أعلى منبر دولي.

- تحميل واشنطن والغرب والمجتمع 

الدولي المسؤولية عما ستؤول إليه األمور في 

فلسطين.

- اإلعالن عن فشل تسوية أوسلو، حتى وإن 

كان اعالنًا ملتبسًا.

- التأكيد على التزامه بالحل السلمي ورفض 

اللجوء للعنف واإلرهاب.

- التمهيد لعملية االنتقال من سلطة الحكم 

الذاتي إلى دولة تحت االحتالل.

- الرد على معارضي السلطة والمنظمة الذين 

يتهمون الرئيس بالتفريط والعجز عن مواجهة 

الممارسات اإلسرائيلية.

ولكن، ماذا بعد الخطاب؟ الخطاب يبقى خطابًا 

وكلمات وإن كان يتضمن بحد ذاته أهمية من 

حيث الرسائل التي يريد توصيلها وتعبيره 

عن موقف، ومناط الحكم على أهميته يكون من 

قدرته على تغيير الواقع، فالواقع أو ما يجري 

على األرض هو المحك العملي على مصداقية 

الخطاب.

مّثل فوز حزب »إخوة إيطاليا« من أقصى 

اليمين نتيجة متوقعة للمسارات السياسية 

اإليطالية الداخلية في الفترة األخيرة إذ لم 

يشكل هذا الفوز مفاجأة ألغلب المالحظين 

على الصعيد اإليطالي أو األوروبي. لكنه يمثل 

من جهة أخرى سببا كافيا النزعاج النخب 

السياسية والمالية واألمنية لما يمكن أن 

تتطور إليه األمور في المستقبل القريب على 

المستوى األوروبي. فبعد فوز اليمين في 

السويد والمجر ها هي إيطاليا تنعش حظوظ 

بقية المكونات اليمينية في أوروبا وتهدد 

بتغيير الخريطة السياسية للقارة العجوز 

بشكل كلّي. 

لم تقتصر تصريحات جورجيا ميلوني على 

القضايا الكالسيكية لليمين األوروبي مثل 

قضية الهجرة واألجانب والعالقات الخارجية 

بل تجاوزتها إلى طبيعة النظام السياسي 

الداخلي للبالد. كما قادت ميلوني حملتها 

االنتخابية على عداء اإلسالم والمسلمين وعلى 

تفعيل مشكلة الهوية اإليطالية المسيحية 

دة بأمواج الهجرة.  التي تعتبرها مهدَّ

قد ال يكون زحف أحزاب أقصى اليمين مفاجأة 

بالنسبة لكثير من المالحظين األوروبيين 

وذلك لسببين أساسيين: أما األول فيتمثل 

في فشل النخب السياسية اليسارية 

وأحزاب يمين الوسط في إيجاد حلول جذرية 

للمشاكل العميقة التي تعاني منها أوروبا 

الغربية وخاصة االقتصادية منها. وهو الوضع 

الذي تسبب فيه جزئيا صعود اقتصادات 

آسيا والمنافسة الكبيرة داخل دول االتحاد 

األوروبي نفسه. أما السبب الثاني فيتمثل 

في األزمات الظرفية التي تعصف بالدول 

األوروبية مثل أزمة الطاقة ومخلفات جائحة 

كورونا وآخرها الغزو الروسي ألوكرانيا وما 

قد سيتسبب فيه من كوارث ناجمة عن 

استعمال األسلحة النووية. 

ما هي البدائل إذن أمام هذا الزحف الثابت 

ألحزاب اليمين على أوروبا التي ال تزال 

ذاكرتها تستحضر فظائع الفاشية والنازية 

؟ ليس هناك من حلول حقيقية باستثناء 

قدرة االتحاد األوروبي على محاربة المكونات 

السياسية التي تتعارض مع مبادئه ومقوالته 

في دول االتحاد لكنه يبقى غير قادر على 

منع وصول هذه األحزاب إلى السلطة وتنفيذ 

البرامج التي وعدت بها ناخبيها فذلك قرار 

يتعارض مع روح الديمقراطية. 

لم تبق دولة في العالم لم تؤيد حل الدولتين، وآخر ما قيل في 

هذا الشأن ورد على لسان رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير 

البيد، في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 

الخميس الماضي، عندما أعلن تأييده حل »دولتين لشعبين« 

بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وهي المرة األولى التي يعلن 

فيها رئيس حكومة هذا الموقف في األمم المتحدة منذ عام 

»2016«، عندما أعلن بنيامين نتانياهو التزامه بحل الدولتين، 

على أن تكون الفلسطينية منهما »أكثر من حكم ذاتي وأقل من 

دولة«.

قبل يومين من ذلك، جدد الرئيس األميركي جو بايدن في 

األمم المتحدة دعمه إلقامة دولة فلسطينية لكنه لم يعط أي 

مؤشر على أي مبادرة سالم جديدة، وباألمس فقط أعلن السفير 

األميركي لدى تل أبيب توم نايدز أن واشنطن تعارض »نمو« 

المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

مشيرا إلى أن الواليات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة 

اإلسرائيلية للحد من أي نمو استيطاني خارج الخط األخضر، 

وهذا التعبير ُيطلق على الخط الفاصل بين األراضي المحتلة 

عام »1948« واألراضي المحتلة عام »1967«، لكن سلطات االحتالل 

التهمت أكثر من »51.6 %«، من مساحة الضفة الغربية )بما 

فيها مدينة القدس الشرقية(، على مدار العقود الماضية لصالح 

االستيطان، والقواعد العسكرية، وما يسمى بـ»أراضي الدولة«.

تهويد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة يمضي 

بخطوات متسارعة، والحديث عن »دولتين«، من جانب 

اإلسرائيليين والواليات المتحدة والدول الغربية األكثر 

تأثيرا، يبدو وكأنه محاولة لكسب الوقت بحيث ال يتبقى 

للفلسطينيين الكثير من األرض التي تصلح إلقامة دولة، وهذا 

يعيدنا إلى ما كان قد طرحه نتانياهو، »أكثر من حكم ذاتي 

وأقل من دولة«.

دعونا نصدق ما قاله البيد، وما طرحه الرئيس بايدن، وهذا 

سيقودنا إلى سؤال بديهي في غاية األهمية: ما الذي يعيق البدء 

في محادثات لتحقيق ذلك إذن؟.

هذا السؤال أجاب عنه بايدن بنفسه: إن حل الدولتين بعيد 

المنال في الوقت الراهن، وهكذا فإن كل ما سمعناه له معنى 

واحد هو إضاعة الوقت بالشكل الذي يسمح بتفكيك القضية 

الفلسطينية وفرض واقع قد تصعب العودة عنه كالقدس 

وتثبيت خريطة اإلستيطان، بحيث ال يعود أمام الفلسطينيين 

سوى القبول بما طرحه نتانياهو، »أكثر من حكم ذاتي وأقل من 

دولة«.

لطالما راهنت تل أبيب على الوقت، ولطالما راهنت على تحويل 

القضية الفلسطينية من قضية مركزية للعرب جميعا، إلى 

مجرد قضية تحتاج إلى حل في خضم مشكالتهم وانشغاالتهم، 

والمتأمل في حال الدول العربية سوف يجد سريعا أن ما تمر 

به كان محسوبا بدقة لتمزيقهم وتمزيق قضيتهم المركزية.. 

فلسطين.
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بحث مجلس الوزراء في اجتماعه 

العادي، الذي عقده أمس، برئاسة 

معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

ثالثة موضوعات في غاية األهمية، 

حيث استعرض التقريرين 

األول والثاني حول المستجدات 

المتعلقة بتطبيق القانون رقم 

)22( لسنة )2021( بتنظيم خدمات 

الرعاية الصحية داخل الدولة، 

واتخذ بشأنهما القرار المناسب، 

كما اطلع مجلس الوزراء من خالل 

العرض الذي قدمه سعادة وزير 

التجارة والصناعة حول سياسة 

ومشاريع الشراكة بين القطاعين 

الحكومي والخاص، على أهداف 

الشراكة، ومنها تعزيز مشاركة 

القطاع الخاص في تنمية 

وتطوير األصول العامة، وتنمية 

قدرة القطاع الخاص، وتشجيع 

المنافسة لتحقيق اقتصاد 

محلي متنوع، كما اطلع على 

سياسة الشراكة وأهدافها، وما تم 

تنفيذه من مشاريع، وما هو تحت 

التنفيذ بالشراكة بين القطاعين 

الحكومي والخاص، والمشاريع 

المستقبلية.

كما استمع المجلس إلى العرض 

الذي قدمه سعادة رئيس ديوان 

الخدمة المدنية والتطوير 

الحكومي حول التقرير الشهري 

عن توظيف القطريين من خالل 

منصة كوادر، وما تضمنه من 

بيانات حول عدد الباحثين عن 

عمل المسجلين على المنصة، 

والوظائف المتاحة، ووظائف 

اإلحالل، وطلبات الباحثين عن 

عمل، والتوظيف في القطاعين 

الحكومي والخاص، ومقابالت 

الباحثين عن عمل في القطاع 

الحكومي، والمعالجات والحلول 

في هذا الشأن.

هذه الموضوعات تحظى باألولوية 

بالنسبة للجميع، ومناقشتها 

في مجلس الوزراء أمس، تؤكد 

حرص حكومتنا الرشيدة على 

تناول القضايا الهامة والملحة 

للخروج بالقرارات المالئمة 

وتحقيق المصلحة العامة على 

أفضل وجه ممكن.

قضايا هامة

الرهان على الوقت

حسان يونس
إعالمي سوري

العالمة 
المجدد

smr-alibar@yahoo.com

»انتصارات« دون إنجازات

صعود اليمين األوروبي

د. إبراهيم ابراش
كاتب وأكاديمي فلسطيني

محمد هنيد
أستاذ محاضر بجامعة السوربون

 رأي $

hassan@al-watan.com

 hnidmohamed@gmail.com

رأي اليوم

أبو محمد يوسف بن عبد الله القرضاوي، 

شيخ.. عالم.. عالمة.. مجدد.. مجاهد.. 

وسطي، لم يبك إال خشوعا لله، برحيله 

إلى المكان األرحب بجوار رب العرش 

مع الشهداء والصديقين، تخسر االرض 

المجدد في القرن العشرين لسنة سيد 

الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه 

وسلم، مؤسس الوسطية صاحب »تعالوا 

إلى كلمة سواء«.. تجده مع الضرورات 

التي تبيح المحظورات من أجل حماية 

الوطن والدين والعقيدة. 

لله درك ابا محمد..عرفتك منذ ربع قرن 

وزرتك مع فرق محبة للسالم اكثر من 

مرة، وكم تمنيت ان اكون من طالبك 

وتالميذك... فوجدتك مدافعا مقاتال من 

أجل االقصى وفلسطين التي حملتها 

في قلبك منذ كنت في العاشرة من 

عمرك وانت تؤيد ثورتهم ضد الطغيان 

البريطاني.. وكنت معهم في النكبة لتنال 

شرف السجن في العام 1949، لمواقفك 

من خياتة فلسطين. 

اختلف معك الكثيرون وانت تكافح 

للتقريب بين اهل الدين الواحد ومنعت 

من زيارة اوروبا وأميركا النك حتى وانت 

في التسعين كانوا يرونك خطرا عليهم 

النك كنت مع الثوار في استعادة حقوقهم 

واسترجاع وطنهم المسلوب.. النك وقفت 

مع غزة حين حاصرها العدو وذوو القربى 

وباتت تئن من الظلم والجوع والفقر.

سيبكي مكتبك الذي كنت تنكب فيه على 

البحث والتأليف حتى منتصف الليل.. 

تواصل العمل من أجل انارة القلوب 

والعقول. 

كم كان حوارك ممتعا فأنت نبع في كل 

العلوم.. وامتعنا حوار العلماء مع العالم 

سلمان العودة.

هنيئا لك يا موالنا ما سخرك الله له لخدمة 

الدين والعقيدة واالمة، لقد نقشت اسمك 

مع العلماء المجددين في عقيدتنا، نسأل 

الله ان يكتب لك مكانة علّية في الغرفة 

لتكون من المشفوعين والشافعين .. 

وسالم إلى روحك تنظر الينا بحزن وألم 

ونحن نواجه الظلم في فلسطين وفي 

كثير من أوطاننا العربية واالسالمية.

كالم مباح

سمير البرغوثي

كاتب صحفي أردني 
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شركات األسلحة األميركية الرابح األكبر من الحرب على أوكرانيا

أكبـــر منجـــــم للذهـــــب
بت الحرب الروسية على أوكرانيا  تسبَّ

بمعاناة كبيرة لشعب تلك األرض، وأذكت 
في الوقت نفسه دعوات زيادة اإلنفاق 

العسكري في كل من الواليات المتحدة 
وأوروبا. ومع أنَّ الحرب ربما تمثل مأساة 

للعالم، فإنَّ هنالك مجموعة واحدة 
تستفيد منها بالفعل: شركات األسلحة 

األميركية ومتعاقدوها لدى البنتاغون. 
كيف ذلك؟

أسلحة ألوكرانيا وأرباح لمتعاقدي شركات 
األسلحة األميركية مع البنتاغون

 Responsible Statecraft يقول تقرير لموقع
األميركي إن المديرين التنفيذيين 

لشركات األسلحة الكبرى كانوا يتحدثون 
حول الكيفية التي يمكن بها للتوترات 

في أوروبا أن تزيد أرباحهم، حتى قبل اندالع 
الحرب. فتباهى المدير التنفيذي لشركة 

Raytheon Technologies )ريثيون(، غريغ 
هايز، في مكالمة هاتفية جرت في يناير/    
كانون الثاني 2022 مع المستثمرين في 
شركته، بأنَّ احتماالت وقوع الصراع في 

أوروبا الشرقية ونقاط التوتر العالمية 
األخرى ستكون مفيدة للشركة.

مع  مقابلة  في  هايز،  دافع  الماضي،  مارس/    آذار  أواخر  وفي 

الحرب  اندالع  عقب   ،Harvard Business Review مجلة 

من  شركته  بها  ستنتفع  التي  الطريقة  عن  أوكرانيا،  في 

اإلقرار  مجددًا  أرى  ذلك.  عن  أعتذر  »لسُت  قائاًل:  الصراع، 

في  نا  أنَّ هي  والحقيقة  الديمقراطية،  عن  للدفاع  هناك  نا  بأنَّ

فكل  الوقت.  بمرور  العمل  في  المنافع  بعض  سنرى  النهاية 

من  الحال  بطبيعة  يأتي  اليوم  أوكرانيا  إلى  شحنه  يتم  ما 

في  حلفائنا  من  أو  األميركية  الدفاع  وزارة  في  ا  إمَّ مخزوناتنا، 

النهاية  إذ سيتعين علينا في  أنباء سارة؛  الناتو، وهذه كلها 

مدار  على  للعمل  استفادة  وسنرى  )المخزونات(  تعويض 

السنوات المقبلة«.

كوينسي  بمعهد  الباحث  هارتونغ،  ويليام  من  كل  يقول 

بمركز  البيانات  محللة  غليدهيل،  وجوليا  األميركي، 

 Responsible معلومات الدفاع األميركي، في تقريرهما بموقع

ذهب  منجم  بالفعل  هي  أوكرانيا  في  الحرب  إن   ،Statecraft
بادئ  األميركيتين.  مارتن  ولوكهيد  ريثيون  شركَتي  ألمثال 

بأسلحة  اإلمداد  إلعادة  المتعاقدون  هنالك  سيكون  بدء،  ذي 

مثل صواريخ Stinger )ستينغر( المضادة للطائرات من إنتاج 

شركة ريثيون، وصواريخ جافلين )Javelin( المضادة للدروع 

الصواريخ  وهي  مارتن،  ولوكهيد  ريثيون  شركَتي  إنتاج  من 

التي قدمتها واشنطن بالفعل ألوكرانيا باآلالف.

في  المؤكد  الزيادة  من  سيأتي  لألرباح  األكبر  التدفق   
َّ

لكن

الواليات  من  كل  في  الصراع  بعد  القومي  األمن  على  اإلنفاق 

التي  والكارثة  الروسي  الغزو  يبررها  والتي  وأوروبا،  المتحدة 

أعقبته، على األقل جزئيًا.

الحرب في أوكرانيا هي »منجم ذهب« مفتوح 

بالنسبة لشركات األسلحة األميركية منذ 8 سنوات

إلى  المباشرة  األسلحة  نقل  عمليات  تعكس  الواقع،  في 

التي  اإلضافية  األموال  واحدًا فقط من  بالفعل جزءًا  أوكرانيا 

هذه  ففي  األميركيين.  العسكريين  المتعاقدين  إلى  تذهب 

السنة المالية وحدها، َضِمَن أولئك المتعاقدون أيضًا حصد 

التي  أرباح كبيرة من »مبادرة المساعدة األمنية األوكرانية« 

أطلقتها وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( وبرنامج »التمويل 

ي  لعسكر الخارجية ا وزارة  جانب  من  األجنبي« 

وكالهما  ن األميركية،  ال يمو

يم  تقد

التدريب  عن  فضاًل  أخرى  ومعدات  أميركية  أسلحة 

العسكري. 

هارتونغ  من  كل  بحسب  البرنامجان،  هذان  وأصبح 

لتقديم  الرئيسيتين  القناتين  الواقع  في  وغليدهيل، 

فيها  غزا  التي  اللحظة  منذ  ألوكرانيا  العسكرية  المساعدة 

الواليات  والتزمت   .2014 في  القرم  على  واستولوا  الروس 

من  دوالر  مليارات  بخمسة  الحين  ذلك  منذ  المتحدة 

المساعدات األمنية ألوكرانيا.

 الواليات المتحدة قد التزمت منذ 
َّ

وتفيد تقارير البنتاغون بأن

دوالر  مليار   2.6 نحو  بتقديم  أوكرانيا  الروسية  القوات  غزت 

من المساعدات العسكرية لكييف، وهو ما ُيوِصل إجمالي ما 

3.2 مليار دوالر، وما تزال في  إلى أكثر من  إدارة بايدن  قدمته 

ازدياد.

لإلنفاق  حزمة  في  المساعدة  هذه  من  جزء  تضمين  وجرى 

تطلبت  والتي  الماضي،  مارس/   آذار  في  ألوكرانيا  الطارئ 

األميركية،  الدفاع  صناعة  من  لألسلحة  المباشر  الشراء 

هة بالليزر 
َّ

رة وأنظمة صواريخ ُموج
َّ

بما في ذلك طائرات ُمسي

وستسعى  اإلمدادات.  من  وغيرها  وذخيرة  رشاشة  وأسلحة 

على  للحصول  اآلن  الكبرى  العسكرية  الصناعات  شركات 

وفي  اإلضافية،  األسلحة  هذه  لتقديم  البنتاغون  من  عقود 

لتعويض  نفسها  الشركات  هذه  ر  ُتحضِّ نفسه  الوقت 

َمت ألوكرانيا بالفعل. مخزونات البنتاغون التي ُقدِّ

كعكة المساعدات العسكرية األميركية ألوكرانيا

الواقع  في  العسكريين  المتعاقدين  لدى  اإلطار،  هذا  وفي 

ص  الُمخصَّ الجزء  نصف  من  فأكثر  إليه.  ليتطلعوا  الكثير 

من جانب البنتاغون ضمن حزمة اإلنفاق الطارئة البالغة 6.5 

ٌص لتعويض مخزونات  أوكرانيا ُمخصَّ مليار دوالر من أجل 

البنتاغون. 

المسعى،  لهذا  دوالر  مليار   3.5 المشرعون  ص  خصَّ وإجمااًل، 

وعززوا  الرئيس.  طلبه  مما  دوالر  مليار  بـ1.75  أكثر  وهو 

برنامج  أجل  من  دوالر  مليون   150 من  بأكثر  أيضًا  التمويل 

الخارجية  وزارة  جانب  من  األجنبي«  العسكري  »التمويل 

 
َّ

األميركية ألجل أوكرانيا. وال بدَّ أن تضعوا في اعتباركم أن

األسلحة  لشراء  الطارئ  التمويل  حتى  تشمل  ال  األرقام  تلك 

يضمن  والذي  البنتاغون،  جانب  من  وصيانتها 

توفير المزيد من تدفقات اإليرادات لكبار 

عي السالح. ُمصنِّ

نظر  وجهة  من  ذلك،  من  واألكثر 

المزيد  هنالك   
َّ

أن الشركات،  هذه 

من  أخذه  يمكن  مما  المتبقي 

كعكة المساعدات العسكرية 

األوكرانية. وقد أوضح بايدن 

نا  »أنَّ الوضوح  تمام  بالفعل 

سنمنح أوكرانيا األسلحة 

وتدافع  لتقاتل 

يسع  وال  المقبلة«.  العصيبة  األيام  كل  طوال  نفسها  عن 

القادمة  االلتزامات  من  المزيد  هنالك   
َّ

أن يفترض  أن  إال  المرء 

في الطريق.

بالنسبة  للحرب  األخرى  »اإليجابية«  الجانبية  اآلثار  ومن 

لشركَتي لوكهيد مارتن وريثيون وتجار األسلحة اآلخرين من 

أمثالهما هو مسعى رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس 

النواب، آدم سميث )ديمقراطي عن والية واشنطن(، والعضو 

والية  عن  روجرز  مايك  النائب  باللجنة،  الرفيع  الجمهوري 

أالباما، تسريع إنتاج منظومة صاروخية مضادة للطائرات من 

ويليام  التالي لتحل محل صواريخ ستينغر. وجادل  الجيل 

البالنت، أحدث مرشح لتولي قيادة إدارة مشتريات األسلحة 

أميركا   
َّ

بأن تعيينه،  تأكيد  جلسات  خالل  بالبنتاغون، 

للقذائف  السريعة«  اإلنتاج  »خطوط  من  المزيد  إلى  تحتاج 

ذلك  تعتبروا  أن  ويمكنكم  رة. 
َّ

الُمسي والطائرات  والصواريخ 

منفعة أخرى قيد االنتظار لكبار متعاقدي األسلحة.

الحرب هي هدية من السماء بالنسبة 
لتجار األسلحة األميركيين

مع ذلك، لن تكون أكبر فوائد الحرب في أوكرانيا، بالنسبة 

عي األسلحة األميركيين، هي مبيعات األسلحة اآلنية،  لُمصنِّ

حول  الدائر  النقاش  طبيعة  ر 
ُّ

تغي بل  كبيرة،  هي  ما  بقدر 

األميركيان.  الباحثان  يقول  كما  نفسه،  البنتاغون  إنفاق 

جون بالفعل 
ِّ
فبطبيعة الحال، كان ممثلو هذه الشركات ُيرو

له الصين، وهو تهديد يجري  للتحدي طويل المدى الذي ُتشكِّ

 الغزو الروسي ليس بأقل من 
َّ

تضخيمه بصورة كبيرة، لكن

ه صرخة التحشيد األكبر  هدية من السماء بالنسبة لهم، إنَّ

بالنسبة ألنصار زيادة النفقات العسكرية. 

الحرب،  قبل  حتى  البنتاغون،  يحصل  أن  المقرر  من  وكان 

على ما ال يقل عن 7.3 تريليون دوالر على مدار العقد المقبل، 

وهو رقم يزيد بكثير على أربعة أضعاف تكلفة خطة الرئيس 

البالغة  أفضل«،  بشكل  البناء  لـ»إعادة  الداخلية  بايدن 

الكونغرس  1.7 تريليون دوالر، والتي يعرقلها أعضاء  تكلفتها 

ها »باهظة جدًا«. الذين يصفونها بأنَّ

في  الجمهوريون  يدفع  الحجم،  هذا  من  الرغم  وعلى 

زمالئهم  من  كبير  عدد  جانبهم  وإلى  الكونغرس- 

لقد  الواقع،  في  المزيد.  أجل  من  بالفعل  الديمقراطيين- 

ع 40 عضوًا جمهوريًا بلجنَتي القوات المسلحة بمجلَسي  وقَّ

فيها  يدعون  بايدن  للرئيس  رسالة  على  والشيوخ  النواب 

لزيادة بنسبة %5 في اإلنفاق الدفاعي بما يتجاوز التضخم، 

وهو ما يمكن أن يضيف ما يصل إلى 100 مليار دوالر أخرى إلى 

تلك الميزانية المطلوبة. 

ما هي قائمة األسلحة التي تسعى واشنطن 
لتطويرها بتريليونات الدوالرات؟

تلك  إن  غليدهيل،  وجوليا  هارتونغ،  ويليام  من  كل  يقول 

الزيادة المزمعة في تمويالت بناء السفن، تعد جزءًا من مبلغ 

مقترح بقيمة 276 مليار دوالر لشراء األسلحة وإجراء المزيد 

الميزانية  من األبحاث والتطوير ضمن 

أكبر  يجني  هنا  ومن  الجديدة، 

منتجين  متعاقدين  خمسة 

شركات  للسالح- 

كهيد  لو

ونورثروب  ديناميكس،  وجنرال  وريثيون،  وبوينغ،  مارتن، 

غرومان- معظم أموالها. 

وتتقاسم هذه الشركات بالفعل أكثر من 150 مليار دوالر من 

الصاروخ  بسرعة  سيزيد  رقم  وهو  سنويًا،  البنتاغون  عقود 

يريدانه.  ما  تحقيق  في  والكونغرس  اإلدارة  مضت  ما  إذا 

فقط  واحدة  شركة  حصلت  سياقه،  في  هذا  كل  ولوضع 

على  مارتن،  لوكهيد  الكبيرة،  الخمس  الشركات  هذه  من 

عقود من البنتاغون بقيمة 75 مليار دوالر خالل السنة المالية 

الميزانية  كامل  من  بكثير  أكبر  ذلك  وُيَعد  وحدها.   2020
مدى  على  دامغ  دليل  وهو  الخارجية،  لوزارة  المخصصة 

إدارة بايدن  د 
ُّ
الرغم من تعه أولويات واشنطن، على  انحراف 

بـ»وضع الدبلوماسية أواًل«.

السنة  في  البنتاغون  بها  يرغب  التي  األسلحة  قائمة  وتمثل 

كبار  بها  سيستفيد  التي  بالكيفية  بيانًا   2023 المالية 

الميزانية  ستنمو  المثال،  سبيل  فعلى  المتعاقدين. 

من  الجديدة  الباليستية  الصواريخ  لغواصة  المخصصة 

الخاصة  السفن  محطة  تبنيها  والتي  »كولومبيا«،  طراز 

بشركة جنرال ديناميكس جنوب شرقي والية كونيتيكت، 

للسنة المالية 2023 من 5 مليارات دوالر إلى 6.2 مليار دوالر. 

وسيزيد اإلنفاق على منظومة الصواريخ الباليستية الجديدة 

إنتاج شركة نورثروب غرومان، منظومة  العابرة للقارات من 

لتصل  سنويًا،  الثلث  بنحو  البري«،  االستراتيجي  »الردع 

»الدفاع  فئة  تحصل  أن  المقرر  ومن  دوالر.  مليار   3.6 إلى 

وريثيون  بوينغ  لشركات  تخصص  وهي  الصاروخي«، 

ولوكهيد مارتن، على أكثر من 24 مليار دوالر.

تخفيض  واحدة:  مفاجأة  هناك  كانت  الزيادات،  كل  وبين 

المتعثرة  المقاتلة   F-35 طائرة  من  المشتريات  في  مقترح 

للسنة  فقط   61 إلى  طائرة   85 من  مارتن،  لوكهيد  إنتاج  من 

المالية 2023. والسبب واضح بما فيه الكفاية. فتلك الطائرة 

لديها أكثر من 800 عيب محدد في التصميم، وتكاد مشكالتها 

اإلنتاجية واألدائية تكون أسطورية. لكن لحسن حظ شركة 

العدد  في  التخفيَض  ذلك  يصاحب  لن  مارتن،  لوكهيد 

تخفيض بنفس النسبة في التمويل. ففي حين قد تتراجع 

الطائرات الُمنتجة حديثًا بمقدار الثلث، ستتراجع الميزانية 

الحقيقية المخصصة لطائرات F-35 بأقل من %10، من 12 

مليار دوالر إلى 11 مليارًا، وهو مبلغ أكبر من كامل الميزانية 

التقديرية لمركز مكافحة األمراض والوقاية منها.

وزادت تكاليف تطوير مقاتلة F-35 بمقدار أكثر من الضعف 

حين  في  المقاتلة،  عقد  على  مارتن  لوكهيد  حصلت  منذ 

عقدا  يقارب  بما  الوراء  إلى  المقاتلة  اإلنتاج  تأجيالت  أعادت 

من الزمن تقريبًا. وعلى الرغم من ذلك، اشترت أفرع الجيش 

عين ال  الُمصنِّ  
َّ

أن المقاتالت لدرجة  عددًا كبيرًا جدًا من تلك 

يمكن  ال  ذلك،  مع  الغيار.  قطع  على  الطلب  مواكبة  يمكنهم 

حتى اختبار الفعالية القتالية للمقاتلة F-35 بصورة مالئمة 

ه ال   برمجيات المحاكاة لم تجهز، لكن أيضًا ألنَّ
َّ

ليس فقط ألن

ر لالنتهاء منها.  يوجد تاريخ انتهاء ُمقدَّ

سلطة ونفوذ لوبي الصناعات 

العسكرية األميركية

 
َّ

أن إلى  تقريرهما  نهاية  في  األميركيان  الباحثان  يخلص 

وبتكاليف  وواقعية  معقولة  دفاعية  سياسة  إلى  التوصل 

معقولة يمثل تحديًا دومًا، وسيمثل تحديًا أكبر في خضم 

الكابوس األوكراني. مع ذلك، وبالنظر إلى الوجهة التي تذهب 

إليها أموال دافعي الضرائب لدينا، يبقى األمر مستحقًا لكل 

العناء. ويجب أن يتضمن مثل هذا النهج الجديد أمورًا مثل 

وهم  البنتاغون،  لدى  الخاصين  المتعاقدين  أعداد  تقليص 

مئات اآلالف من األشخاص، الكثير منهم يتولى وظائف زائدة 

عن الحاجة يمكن إنجازها على نحو أرخص بكثير من خالل 

 
َّ

أن ر  وُيقدَّ إلغائها.  ببساطة  أو  المدنية،  الحكومة  موظفي 

تخفيض اإلنفاق على المتعاقدين بواقع %15 من شأنه توفير 

نحو 262 مليار دوالر على مدار 10 سنوات.

ويجب، على سبيل المثال، ببساطة إلغاء خطة البنتاغون 

وبتكلفة  عقود  ثالثة  مدى  على  تمتد  والتي  »للتحديث«، 

من  جديد  جيل  إلنتاج  تهدف  والتي  دوالر،  تريليوني  قرابة 

عن  فضاًل  والغواصات  والصواريخ  نوويًا  حة  الُمسلَّ القاذفات 

العسكرية  البصمة  تقليص  ويجب  جديدة.  حربية  رؤوس 

من  لمزيد  دعوة  تمثل  والتي  الهائلة-  العالمية  األميركية 

750 قاعدة عسكرية منتشرة في  ن أكثر من  الصراع تتضمَّ

وعمليات  الجنوبية،  القطبية  القارة  باستثناء  القارات  كافة 

مكافحة اإلرهاب في 85 بلدًا- بصورة كبيرة على أقل تقدير.
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المايدة يهزم الهالل ويتوج ببطولة الفرجان
لكرة  الفرجان  السابعة من بطولة مالعب  المايدة بطال للنسخة  توج فريق 

وزارة  مظلة  تحت  للجميع  للرياضة  القطري  االتحاد  ينظمها  التي  القدم، 

استضاف  الذي  غرب،  نعيجة  الفرجان  ملعب  على  والشباب  الرياضة 

منافسات النسخة الحالية، والتي شهدت تنافسا قويا، ضمن البطولة التي 

تقام بالتناوب بين مالعب الفرجان المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

الهالل بهدفين دون رد،  المايدة على  النهائية عن فوز فريق  المباراة  وأسفرت 

في مواجهة ختامية حفلت بالقوة واإلثارة.

الهالل  فاز  حيث  النهائية  المباراة  إلى  صعدا  قد  والهالل  المايدة  فريقا  وكان 

على الوكرة بركالت الترجيح، بينما أسفرت المباراة الثانية عن فوز عريض 

لفريق المايدة على فريق شرق بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

يحيى توريه نجم الكرة اإلفريقية:

قطر ستنظم نسخة تاريخية لكأس العالم

للمشاريع  العليا  اللجنة  لموقع  حوار  وفي 

ديفوار  كوت  منتخب  قائد  أكد  واإلرث، 

عدد  صفوف  ضمن  لعب  الذي  السابق، 

برشلونة  بينها  من  األوروبية  األندية  من 

كرة  أهمية  على  وموناكو،  سيتي  ومانشستر 

منصة  باعتبارها  عام  بشكل  والرياضة  القدم 

الثقافي  التنوع  وتعكس  الشعوب،  لتوحيد 

أثرًا  تترك  قوة  تمثل  أنها  عن  فضاًل  العالم،  في 

إيجابيًا في حياة األفراد والمجتمعات. 

قطر  باستعدادات  اإليفواري  النجم  وأشاد 

قطر  »جاهزية  وقال:  البطولة،  الستضافة 

الهائلة  والجهود  العالمي،  الكروي  للمهرجان 

المشجعين  الستقبال  استعدادًا  بذلتها  التي 

من حول العالم، هو أمر مذهل حقًا، ويستحق 

اإلشادة من الجميع. وبعد إطالعي من منظمي 

المتعلقة  والترتيبات  الخطط  على  البطولة 

تنقل  سهولة  مثل  البطولة،  جوانب  بكافة 

أصبحت  المنافسات،  خالل  المشجعين 

العالم  كأس  من  النسخة  هذه  أن  يقين  على 

ستكون مميزة«. 

هذه  في  مرة  ألول  المونديال  تنظيم  وحول 

مشاركته  ضوء  في  العالم،  من  المنطقة 

أوروبا  في  العالم  كأس  من  سابقة  نسخ  في 

إلى  توريه  أشار  الجنوبية؛  وأميركا  وإفريقيا 

عربية  دولة  في  التاريخية  البطولة  إقامة  أن 

مسلمة يحمل أهمية خاصة لدولة قطر، كأول 

بلد مسلم يستضيف هذا الحدث العالمي.

أفريقي  العب  أفضل  بلقب  الفائز  توريه،  وقال 

عربية  دولة  احتضان  أن  شك  »ال  مرات:  أربع 

يشكل  المستوى  هذا  بمثل  لحدث  مسلمة 

المسلمين،  الالعبين  لجميع  اعتزاز  مبعث 

القدم  لكرة  عالمي  كرنفال  حضور  ويشرفني 

سيكون محط أنظار العالم على أرض قطر«.

 20 من  البطولة  استضافة  توقيت  عن  أما 

ذلك  وانعكاس  ديسمبر،   18 إلى  نوفمبر 

الفترة  هذه  إن  توريه  قال  الالعبين،  أداء  على 

الكروي  الموسم  منتصف  في  تأتي  العام  من 

معتاد،  غير  أمر  وهذا  األوروبية،  للدوريات 

ويعني أن الالعبين سيشاركون وهم في كامل 

لياقتهم البدنية، وال يعانون من التعب واإلرهاق 

بعد موسم طويل مع أنديتهم، كما كان الحال 

عندما  العالم،  كأس  من  السابقة  النسخ  في 

شهري  في  المنافسات  تنظيم  يجري  كان 

يونيو ويوليو.

تاريخية  بطولة  نشهد  أن  »نتوقع  وتابع:   

مع  عالية،  بدنية  بلياقة  الالعبون  فيها  يتمتع 

بين  والتدريب  الراحة  من  كاٍف  قسط  نيل 

الفريدة  النسخة  هذه  إلى  وأتطلع  المباريات، 

واالستمتاع  مبارياتها،  ومشاهدة  البطولة،  من 

بأداء الالعبين في استادات المونديال«. 

ولدى الحديث عن تقارب المسافات الذي يميز 

للمشجعين  يتيح  والذي   ،2022 قطر  مونديال 

البقاء على مقربة من االستادات التي تحتضن 

مباريات البطولة، مع إمكانية حضور أكثر من 

المجموعات؛  دور  خالل  واحد  يوم  في  مباراة 

أعرب توريه عن تطلعه بحماس إلى االستفادة 

من  أنها  إلى  مشيرًا  الفريدة،  الفرصة  هذه  من 

كأس  من  النسخة  لهذه  المميزة  الجوانب 

العالم. 

أن   2022 قطر  العالم  كأس  سفير  وأكد 

المونديالية  االستادات  بين  المسافات  تقارب 

ومالعب  المشاركة،  المنتخبات  إقامة  ومقار 

حيث  الالعبين  بإعجاب  سيحظى  التدريب، 

سيوفر لهم مزيدًا من الوقت والجهد لالستعداد 

للمنافسات ما سينعكس بشكل إيجابي على 

أدائهم. 

إحدى  قطر  في  سنشهد  أننا  شك  ال  وأضاف: 

كرة  نجوم  ألن  العالم،  كأس  بطوالت  أفضل 

جغرافية  منطقة  ضمن  سيلعبون  القدم 

النقيض  على  العالمي،  الحدث  طوال  محدودة 

مع  شاركت  فعندما  السابقة،  النسخ  من 

كان  البرازيل،  مونديال  في  بالدي  منتخب 

يفصل بين استادات البطولة مسافات بعيدة، 

مباراة  بين  ساعات  لثالث  للسفر  اضطرنا  مما 

وأخرى، ولكن هذا لن يحدث في قطر.

لمونديال »قطر 2022«

»جوجل« يتنبأ بطرفي »النهائي« !
انطالق  على  شهرين  من  أقل  قبل 

نهائيات كأس العالم قطر 2022، 

بدأ المتابعون يتحدثون عن أبرز 

للتتويج  المرشحة  المنتخبات 

موقع  لكن  عالميًا،  األغلى  باللقب 

محرك البحث جوجل كان أكثر 

جرأة وتنبأ حتى بطرفي المباراة 

النهائية. كيف ذلك؟
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له،  تقرير  في  أشار  البريطاني 

العالم  كأس  بطولة  في  أنه  إلى 

ُأقيمت  التي   2010 القدم  لكرة 

لدينا  كان  إفريقيا،  جنوب  في 

األخطبوط بول ذو القوى الروحية، 

الذي تنبأ بنتائج المباريات.

العالم  كأس  بطولة  قدوم  ومع 

روسيا،  في   2018 القدم  لكرة 

اتسع نطاق الحيوانات المتنبئة، 

رابيو  األخطبوط  لدينا  ليصير 

األبيض  والقط  اليابان،  في 

سبارتاك،  والليمور  أخيل،  األصم 

وكالهما من روسيا.

أحيانًا  تخطئ  التنبؤات  كانت 

وهو  أخرى،  أحياٍن  في  وتصيب 

شيء متوقع.

وخبراء  القدم  كرة  عشاق  لكن 

التنبؤ  يريدون  الذين  اللعبة 

بهوية الفريقين اللذين سيلعبان 

المباراة النهائية في كأس العالم 

من  ديسمبر   18 في   ،2022 قطر 

إلى  إال  يحتاجوا  لم  العام،  هذا 

المقامة  األحداث  عن  البحث 

محرك  عبر  لوسيل  استاد  في 

أن  ليجدوا  جوجل،  البحث 

البرازيل  تواجه  سوف  فرنسا 

في ملعب »جوهرة الصحراء« في 

نهائي كأس العالم قطر 2022.

حساب  فعله  ما  هو  ذلك 

تويتر،  على   AtaqueFutbolero
ونشر النتائج على موقع التواصل 

االجتماعي كي يراها العالم.

الذين  القدم  كرة  عشاق 

ما   
ً
خطأ هناك  أن  يفترضون 

العمالقة  الشركة  جانب  من 

هي  ربما  أو  التقنية،  مجال  في 

أعلنه  لما  وفقًا  باطلة«  »بيانات 

في  التنفيذيين  المسؤولين  أحد 

شركة جوجل. 

لمعالجة  خطط  جوجل  لدى 

الخاطئة،  المعلومات  هذه  مثل 

الشهر  في  الشركة  أعلنت  وقد 

جديدة  تحديثات  الماضي 

بجانب  المشكلة،  لمعالجة 

إرشادي  »تقرير  لنشر  خطط 

حصل  إذا  المحتوى«  حول 

يبحثون  الذين  المستخدمون 

ما باستخدام محرك  عن موضوع 

البحث، على نتائج بحٍث بجودٍة 

رديئة.

يعتقد باندو ناياك، نائب رئيس 

أن  جوجل،  في  البحث  قسم 

سوف  االبتكارية  الخطوة  هذه 

وتكافح  اإلعالمي  الوعي  تقّوي 

والمضللة  الخاطئة  المعلومات 

حول العالم.

ينتقل  »أحيانًا  ناياك:  قال 

األخبار  بموضوعات  االهتمام 

أو  الحقائق،  من  أسرع  العاجلة 

موثوقة  معلومات  هناك  تكون  ال 

حول  اإلنترنت  على  كافية 

الوعي  خبراء  يشير  ما.  موضوع 

هذه  إلى  الغالب  في  المعلوماتي 

المواقف على أنها بيانات باطلة«.

هذه  »لمعالجة  أضاف:  كما 

إرشادية  تقارير  نعرض  األمور، 

التي  المواقف  المحتوى في  حول 

لموضوٍع  سريعًا  تطورًا  تشهد 

التقارير  -هذه  فتشير  ما، 

يكون  ربما  أنه  إلى  اإلرشادية- 

الحقًا  األمر  تحّري  األفضل  من 

أكثر  مصادر  هناك  تكون  عندما 

متاحة«.

حلول متكاملة للمشجعين من حاملي تذاكر المباريات طوال البطولة

افتتاح »مركز خدمات هّيا« لجمهور المونديال

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عن افتتاح 

المباشر  الدعم  لتقديم  هّيا«،  خدمات  »مركز 

لجمهور كأس العالم FIFA قطر 2022™، وتوفير 

االستمتاع  للمشجعين  تتيح  التي  الحلول 

المونديال،  منافسات  خالل  سلسة  بتجربة 

التي تتواصل من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. 

العطية  حمد  بن  علي  صالة  في  المركز  ويقع 

عمل  فريق  ويضم  الدوحة،  في  السد  بمنطقة 

واإلجابة  المشجعين،  لمساعدة  متخصص 

وسيتمكن  هّيا.  بطاقة  حول  استفساراتهم  على 

المشجعون من طباعة بطاقات هّيا الخاصة بهم 

عند زيارة المركز، علماً أن طباعة البطاقة اختياري 

لجميع  يمكن  حيث  المشجع،  رغبة  حسب 

المشجعين استخدام بطاقة هّيا الرقمية.

من  المشجعين  هّيا  خدمات  مركز  ويستقبل 

صباحًا  العاشرة  من  الخميس،  إلى  السبت 

من  الجمعة  أيام  وفي  مساًء،  العاشرة  حتى 

الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساًء، وذلك اعتبارًا 

من األول من أكتوبر المقبل حتى 23 يناير 2023. 

التنفيذي  المدير  الكواري  سعيد  السيد  وقال 

واإلرث:  للمشاريع  العليا  باللجنة  هّيا  لمنصة 

القدم من تقديم  اآلالف من جماهير كرة  »تمكن 

الرقمية.  هّيا  بطاقة  على  والحصول  طلباتهم 

عملية  اختبروا  المشجعين  غالبية  أن  ويسرنا 

مريحة تميزت بالسهولة والسالسة خالل تقديم 

الطلبات، والحصول على البطاقة«.

هّيا،  خدمات  مركز  افتتاح  »يسعدنا  وأضاف: 

المشجعين،  تجربة  من  سيعزز  الذي  األمر 

وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من دعم، مع حلول 

مالئمة وفعالة ألية مشكلة قد تواجههم، سواء في 

خالل  أو  المونديال  انطالق  تسبق  التي  الفترة 

منافساته«. 

وتعد بطاقة هّيا إلزامية لجميع المشجعين من 

 2022 قطر  العالم  كأس  مباريات  تذاكر  حاملي 

الثمانية،  المونديالية  االستادات  إلى  للدخول 

العام  النقل  لوسائل  المجاني  واالستخدام 

تعد  كما  البطولة،  طوال  المباريات  أيام  في 

الدولة  إلى  دخول  تصريح  بمثابة  هّيا  بطاقة 

للمشجعين القادمين من خارجها. 

البطاقة  على  الحصول  طلب  تقديم  ويمكن 

إلى  هّيا  تطبيق  عبر  أو  هّيا،  منصة  خالل  من 

الهواتف  على   ’Hayya to Qatar 2022‘ قطر 

بالي  وجوجل  أبل  متاجر  في  والمتوفر  الذكية، 

رقم  المشجع  لدى  يكون  أن  ويشترط  وهواوي، 

بياناته  تحميل  ينبغي  كما  صالحة،  تذكرة 

البطاقة  أو  السفر  جواز  عن  وصورة  الشخصية 

المتعلقة  المعلومات  إلى  إضافة  الشخصية، 

بمكان اإلقامة.

سفير »مونديال 2022« يؤكد أن المنطقة ستشهد بطولة غير مسبوقة

أعرب نجم الكرة اإلفريقية 
ومنتخب كوت ديفوار السابق، 
وسفير كأس العالم FIFA قطر 
2022، يحيى توريه، عن تطلعه 
النطالق منافسات المونديال، 

مؤكدًا أن قطر ستنظم نسخة 
استثنائية من البطولة، التي 

تستضيفها المنطقة ألول 
مرة في تاريخها.. وقال توريه 

إن استضافة قطر للمونديال 
مبعث فخر واعتزاز لجميع 

الالعبين المسلمين، مشيرًا 
إلى أهمية تقارب المسافات 
الذي يميز البطولة، وكذلك 

توقيت إقامة منافساتها في 
شهري نوفمبر وديسمبر، 

كما تحدث عن توقعاته 
لفرص المنتخبات اإلفريقية 

المشاركة في البطولة 
المرتقبة التي سيشهد استاد 

البيت ركلة البداية لمنافساتها 
في 20 نوفمبر.

{ "جوجل" يتوقع نهائيا برازيليا- فرنسيا جديدا
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منتخبنا استعاد جزءا من »قتاليته« في آخر مباراتين

طالبوا الجمهور بمساندتهم

برشم.. رجل
المباريات الكبيرة

نجوم منتخبنا.. 
يستحقون الدعم

األدعم يخوض منافسات 
بطولة العالم للسنوكر

تلقى منتخبنا الوطني اربعة أهداف خالل المباراتين 

الوديتين، هدفين أمام كندا كان فيها سعد الشيب هو 

حارس مرمى العنابي، فيما شارك في المباراة الثانية 

أمام التشيلي مشعل برشم.. ويتحمل األهداف 

دفاع منتخبنا اكثر من الحراس، خاصة في مواجهة 

التشيلي التي غاب فيها التمركز في لقطتي الهدفين 

ما تسبب في تلقي هدفين، ورغم تحسن األداء في 

هذه المواجهة حتى على مستوى الدفاع، ولكن يمكن 

القول إن أحد نجوم تلك المواجهة هو مشعل برشم، 

الذي يؤكد من جديد انه يظهر بمستوى أفضل في 

المباريات الكبيرة، وهذا ما شاهدناه في بطولة الكأس 

الذهبية 2021، وكأس العرب ايضا التي توج فيها 

بجائزة أفضل العب في مباراة العنابي أمام مصر التي 

حصد فيها منتخبنا المركز الثالث، بعد تألقه في 

المباراة، وهذا في صالح العنابي بما انه على موعد في 

المونديال مع مباريات صعبة أمام منتخبات تمتلك 

خط هجوم قوي سواء هولندا أو السنغال أو حتى 

اإلكوادور.

طالب العبو منتخبنا الوطني من الجمهور مساندتهم 

خالل الفترة المقبلة، وذلك خالل تصريحات بعد 

المباراة أمام التشيلي، خاصة بعد أن دعا اتحاد الكرة 

جماهير العنابي لحضور تدريبات منتخبنا الوطني 

يوم 2 أكتوبر المقبل على استاد جاسم بن حمد بنادي 

السد بداية من الساعة الرابعة مساء، حيث ستكون 

التدريبات مفتوحة أمام الجماهير التي ترغب بمشاهدة 

نجومها عن قرب وأخذ صور تذكارية، وذلك في إطار 

الحملة الترويجية والتسويقية التي سطرها قسم 

التسويق واالتصال باتحاد الكرة.

الدوحة- قنا- يخوض المنتخب القطري للسنوكر 

منافسات بطولة العالم للسنوكر 6 كرات للفردي 

والفرق، والتي تنطلق اليوم الخميس في ماليزيا 

وتستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل، بمشاركة 

59 العبا في فئات الرجال و21 العبة في فئة السيدات.
وسيمثل المنتخب الالعبون )علي العبيدلي، مهنا 

العبيدلي، أحمد سيف، وبشار حسين( الذين 

يمتلكون من الخبرة واإلمكانيات ما يؤهلهم للتأهل إلى 

األدوار المتقدمة في البطولة، وتحقيق نتائج مرضية 

للسنوكر القطري..واستعد المنتخب القطري 

للبطولة عبر الدخول في معسكر داخلي في الدوحة 

عقب ختام البطولة التصنيفية الثالثة، والتي شهدت 

منافسات قوية بين الالعبين، وأسفرت عن وقوف 

الجهاز الفني على مستويات الالعبين ذهنيا وبدنيا.

وعلى صعيد متصل، سيشارك القطري مبارك 

الخيارين رئيس االتحاد الدولي للسنوكر في 

اجتماعات االتحاد على هامش البطولة، كما 

سيشارك في تتويج الفائزين.

{ مشعل برشم

{ من مباراة العنابي أمام كندا

آخر  خالل  الوطني  منتخبنا  خاضه  وجيد  قوي  اختبار 

رحلة  في  الحالي،  سبتمبر  شهر  خالل  وديتين  مباراتين 

إعداده لخوض منافسات كأس العالم 2022، ويسعى 

األولى  مشاركته  في  التاريخ  لكتابة  العنابي  فيها 

مشرفة،  صورة  لتقديم  يتطلع  إذ  بالمونديال، 

تليق بالمنتخب المستضيف، وكذلك ببطل 

قارة آسيا، حيث سيلعب ضمن المجموعة 

التي  العالم،  كأس  في  الصعبة،  األولى 

تضم اإلكوادور والسنغال وهولندا.

 

خالل  وديات   10 خاض  أن  فبعد 

منتخبات  أمام  الماضية  الفترة 

جامايكا  وكذلك  وإفريقية  أوروبية 

كان  أوروبية،  ألندية  باإلضافة 

الحالي  الشهر  نهاية  خالل  الموعد 

أمام  األولى  قويتين،  مباراتين  مع 

الذي سيشارك  الكندي  المنتخب 

وتطور   ،2022 قطر  مونديال  في 

األخيرة  السنوات  خالل  كثيرا 

ميونخ  بايرن  نجم  بقيادة 

الكأس  ووصيف  ديفيز،  ألفونسو 

األخيرة  نسختها  في  الذهبية 

األميركي  المنتخب  فيها  فاز  التي 

الوطني  منتخبنا  مشاركة  وعرفت 

المباراة  أما  تاريخه،  في  مرة  ألول 

الثانية فكانت أمام المنتخب التشيلي 

المونديال  في  موجودا  يكن  لم  إن  الذي 

المدارس  أفضل  من  واحد  أنه  إال  المقبل، 

بين  ويمتلك  الالتينية،  أميركا  في  الكروية 

من  بأحرف  اسماءهم  كتبوا  العبين  صفوفه 

فيدال  أرتورو  من  عريقة،  أوروبية  فرق  مع  ذهب 

النجم السابق لفريق برشلونة،  إلى أليكسيس سانشيز 

والالعب الحالي لنادي مارسيليا.

في  الكندي  المنتخب  أمام  الهزيمة  تلقى  قد  كان  العنابي 

فيها  يقدم  لم  مباراة  في  نظيفين،  بهدفين  األولى  المباراة 

األول  الشوط  في  خاصة  به،  المعهود  المستوى  منتخبنا 

الذي تلقى فيه هدفين في أقل من 15 دقيقة، وهذا ما أثر على 

مستواه في باقي المباراة، فاستقبال أهداف بتلك الطريقة 

التحفظ  جانب  إلى  فريق،  أي  مهام  من  يصعب  والسرعة 

على  المتعود  وهو  المباراة،  في  العبينا  على  ظهر  الذي 

مواجهات منتخبات كبيرة سواء خالل مشاركته في كوبا 

للمونديال،  المؤهلة  األوروبية  التصفيات  أو   2019 أميركا 

آسيا  كأس  نسيان  دون  الذهبية،  الكأس  بطولة  وكذلك 

منتخبات  على  تفوقه  بعد  باللقب،  فيها  توج  التي   2019
تملك بين صفوفها العبين مميزين.

األخطاء التي ارتكبت في مباراة كندا استفاد منها فليكس 

سانشيز مدرب منتخبنا الوطني، لمعالجتها قبل مواجهة 

التشيلي، خاصة في طريقة دخوله للقاء هذه المرة كانت 

فرض  األولى  اللحظات  منذ  العنابي  حاول  حيث  مختلفة، 

التشيلي،  من  السبق  هدف  تلقيه  بعد  حتى  سيطرته 

من  تمكن  الذي  الوطني  منتخبنا  من  قوية  كانت  فالعودة 

بالنتيجة،  فيه  تقدم  الثاني  الشوط  في  هدفين  تسجيل 

تسجيل  بعد  حتى  أخرى  أهداف  تسجيل  بعدها  وحاول 

المنتخب  فشخصية  التعادل،  لهدف  التشيلي  المنتخب 

تظهر في مثل هذه المباريات الكبيرة، أمام منتخبات تملك 

برشم  لها  تصدى  التي  الجزاء  ركلة  في  فحتى  الخبرة، 

الكثيرة  المباريات  من  األخير  هذا  استفادة  على  أكدت 

مع  أو  السد  مع  سواء  األخيرة  السنوات  خالل  خاضها  التي 

التشيلي  لنجم  جزاء  ركلة  صد  على  ساعده  منتخبنا، 

أليكسيس سانشيز.

المباراتين،  في  كثيرة  كانت  الفنية  الفوائد  العموم  على 

القتالية  من  كبيرا  جزءا  الوطني  منتخبنا  استعاد  حيث 

تسجيل  مع  األخيرة،  السنوات  خالل  عليها  عودنا  التي 

سانشيز  فليكس  دونها  التي  الدفاعية  األخطاء  بعض 

لتصحيحها خالل الفترة المقبلة.

وحيد بوسيوف كتب

{ من مباراة العنابي وتشيلي

اتحاد الشطرنج ينظم 
البطولة الدولية

الدوحة- قنا- ينظم االتحاد القطري للشطرنج، خالل الفترة 

السادسة  النسخة  المقبل،  أكتوبر  من   22 وحتى   13 من 

أبطال  المفتوحة، بمشاركة كبيرة من  الدولية  البطولة  من 

االتحاد  رئيس  المضاحكة  محمد  السيد  وقال  اللعبة.. 

القطري للشطرنج في تصريح لوكالة األنباء القطرية »قنا«، 

الكالسيكي  الشطرنج  نظام  وفق  ستقام  البطولة  إن  أمس: 

لجميع  متتاليين،  أسبوعين  مدار  على  جوالت  تسع  من 

نقطة«،   2200« عن  الدولي  تصنيفهم  يقل  الذين  الالعبين 

أكتوبر  من   10 الـ  حتى  مفتوحا  سيظل  التسجيل  باب  وأن 

المقبل.. وأشار إلى أن البطولة ستقام تحت مسمى »عبدالله 

عبدالغني وإخوانه«، وتعد فرصة مهمة لجميع المشاركين، 

حيث إنها باتت ضمن البطوالت المهمة في دولة قطر، وحققت 

األهداف  ضمن  تأتي  أنها  جانب  إلى  منها،  المرجوة  الغاية 

قاعدة  لتوسيع  االتحاد  إدارة  مجلس  وضعها  التي  الرئيسية 

بطولة  أن  المضاحكة  وأضاف  اللعبة..  بهذه  المشاركين 

الشطرنج الدولية المفتوحة تعد من أبرز البطوالت المدرجة 

على أجندة اتحاد اللعبة، مشيرا إلى تطلع االتحاد الستمرار 

هذا النوع من الشراكات مع المؤسسات الوطنية، للمساهمة 

البطولة  أن  إلى  الفتا  قطر،  في  الشطرنج  ثقافة  نشر  في 

شكلت  التي  الواعدة،  الوجوه  من  العديد  تقديم  في  نجحت 

بدورها دعما هائال للمنتخبات في جميع الفئات.

منتخبنا يتألق عندما يكون في يومه

أكرم عفيف.. مفتاح اللعب
يتفق  قد  العبارة  هذه  عفيف«  أكرم  يتألق  عندما  أفضل  يكون  »العنابي.. 

األفضل  الوطني  منتخبنا  فيها  يكون  التي  المباريات  فكل  الكثير،  معها 

تشهد تألق أكرم عفيف، هذا األخير يعتبر مفتاح اللعب، وهذا ما يعرفه 

حتى منافسو العنابي ويفرضون عليه الرقابة.

ففي مباراة التشيلي قدم أكرم عفيف مباراة رائعة حيث كان بمثابة 

صاحب  يقوده  الذي  التشيلي  المنتخب  دفاع  في  القاتل  السم 

الخبرة جاري ميديل العب بولونيا صاحب الخبرة الذي سبق له 

ارتداء قميص انتر ميالن.

العنابي  التعادل  هدف  الوطني  منتخبنا  مايسترو  وسجل 

الرائع  الثاني  الهدف  وراء  كان  وكما   ،59 الدقيقة  في 

بعد   ،67 الدقيقة  في  الهيدوس  حسن  سجله  الذي 

مدافع  في  عفيف  اكرم  تسديدة  ارتطمت  أن 

الذي  الهيدوس  لحسن  وعادت  التشيلي 

حارس  فشل  رائعة  تسديدة  اطلق 

مرمى التشيلي في صدها.

{ أكرم عفيف

في أكتوبر المقبل

فوائد فنية من مواجهات العنابي الودية
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»مزاد الخيل«.. الفعالية األولى في عاصمة النور اليوم

أجواء المونديال تزين جائزة قطر قوس النصر

ويقام السباق هذا العام قبل أقل من شهرين من 

موعد انطالق كأس العالم فيفا قطر 2022 والذي 

فإن  ثم  ومن  مرة،  ألول  األوسط  الشرق  في  يقام 

هذا الحدث الذي ينطلق اليوم خاص بسباقات 

الخيل على مستوى العالم إال أن أجواء مونديال 

إقامة  أماكن  كل  في  نصيب  لها  سيكون  قطر 

أعداد  حضور  مع  السيما  وفعالياته  السباق 

كبيرة من الجماهير األوروبية عامة والفرنسية 

على  ستقام  التي  الخيل  لسباقات  خاصة 

واألحد  السبت  يومي  لونشو  باريس  مضمار 

والفروسية  السباق  نادي  فإن  وأيضا  القادمين، 

المختصة  الجهات  مع  التنسيق  خالل  ومن 

قطر  مونديال  عن  كتيبات  بتوزيع  سيقوم 

تؤكد الجاهزية الكاملة الستضافة هذا الحدث 

التاريخي الكبير.

قطر  جائزة  سباق  فإن  الخيل  مزاد  وبخالف 

بداية  أخرى  فعاليات  سيشهد  النصر  قوس 

على  الخيل  سباق  يقام  حيث  الجمعة  غد  من 

ستكون  السباق  هذا  وفي  كلو،  سان  مضمار 

هناك مشاركة قطرية في شوطين األول جائزة 

 3 عمر  الذكور  األصيلة  العربية  للخيل  قطر 

قطر  جائزة  والثاني  األولى(،  )الفئة  سنوات 

سنوات   3 عمر  اإلناث  األصيلة  العربية  للخيل 

)الفئة األولى(.

سباق  سيقام  القادمان  واألحد  السبت  ويوما 

وبالطبع  لونشو،  باريس  مضمار  على  الخيل 

فإن الختام يوم األحد يشهد إقامة أهم شوطين 

الصعيد  وعلى  بل  الحدث  في  األولى  الفئة  من 

العالمي أيضًا وهما كأس قطر العالمي للخيل 

العربية األصيلة وجائزة قطر قوس النصر، وفي 

كل شوط منهما ستكون هناك مشاركة قطرية 

بحثا عن التتويج ومواصلة حصد اإلنجازات في 

عاصمة النور.

مواصلة النجاح 

النصر  قوس  قطر  جائزة  سباق  انطالق  وقبل 

رئيس  المهندي  محمد  بن  عيسى  سعادة  قال 

نتطلع  والفروسية:  السباق  نادي  إدارة  مجلس 

لمواصلة النجاح في رعاية هذا الحدث العالمي 

في  للخيل  سباق  وأغلى  أقوى  يعد  الذي  الكبير 

السباق  نادي  بين  الشراكة  أن  كما  العالم، 

وحققت  مستمرة  غالو  وفرانس  والفروسية 

هذا  السباق  وإقامة  المكاسب،  من  العديد 

في  القدم  لكرة  العالم  كأس  إقامة  قبل  العام 

جميع  أنظار  وجعل  إضافية  ميزة  منحه  قطر 

القطرية  العاصمة  صوب  تتجه  المشاركين 

قطر  جاهزية  عن  المزيد  على  للتعرف  الدوحة 

من  استثنائية  نسخة  وتنظيم  لالستضافة 

التي  الكبيرة  اإلمكانيات  ظل  في  العالم  كأس 

قدرتها  على  ستبرهن  والتي  قطر  بها  تتمتع 

كسب هذا التحدي وإبهار العالم أجمع.

وأضاف المهندي: رعاية نادي السباق والفروسية 

من  الكثير  لها  النصر  قوس  قطر  جائزة  لسباق 

لسنوات  مستمرة  الرعاية  فإن  ولهذا  الفوائد، 

أخرى قادمة، ونادي الفروسية يفخر بمشاركة 

العديد من الجهات والشركات الراعية معه في 

هذا الحدث من أجل تحقيق النجاح المنشود، 

في  الشراكة  لونجين  تواصل  وكالمعتاد 

وشوط  لونجين  األوبرا  جائزة  شوط  من  كل 

اليوم  اللذين يقامان ضمن  جائزة البي لونشو، 

قوس  قطر  جائزة  لسباق  )األحد(  الختامي 

وتشارك  األولى،  الفئة  من  وكالهما  النصر، 

الناقل  بصفتها  القطرية  الجوية  الخطوط 

الرسمي للحدث.

عيسى 
المهندي: 

نتطلع 
لمواصلة 

النجاح في أغلى 
سباق للخيل 

في العالم

تشهد العاصمة الفرنسية باريس 
اليوم- الخميس- انطالق أولى فعاليات 

سباق جائزة قطر قوس النصر الذي 
يقام برعاية نادي السباق والفروسية 

منذ سنوات طويلة، وستكون 
الفعالية األولى عبارة عن مزاد الخيل 

المخصص سنويًا في هذا الموعد 
للخيل العربية األصيلة في قاعة أركانا 

بحضور مسؤولي النادي برئاسة سعادة 
عيسى بن محمد المهندي رئيس 

مجلس إدارة نادي السباق والفروسية 
وعدد من مالك الخيل القطريين ومن 

دول أخرى نظرا للحرص على اقتناء 
الخيل التي يتم عرضها في المزاد، 

والذي يحقق نسبة مبيعات كبيرة كل 
عام نظرا لجودة الجياد المعروضة.

الشيخ أحمد بن نوح
أمينا للسر باتحاد الفروسية

القطري  االتحاد  إدارة  مجلس  أعلن 

تعيين  الحديث  والخماسي  للفروسية 

ثاني  آل  نوح  بن  أحمد  الشيخ  سعادة 

أمينًا للسر العام لالتحاد خلفًا للسيد علي 

يوسف الرميحي.. وجاء القرار الذي اتخذه 

األساسي  للنظام  وفقا  الفروسية  اتحاد 

المعتمد لالتحاد.

وعبر سعادة الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني 

االتحاد  إدارة  لمجلس  الجزيل  شكره  عن 

أمينا  تعيينه  في  الكبيرة  ثقتهم  على 

في  الكبيرة  المسؤولية  لتولي  العام  للسر 

الرميحي  المقبلة خلفا للسيد علي  الفترة 

خالل  الفروسية  التحاد  الكثير  قدم  الذي 

الشيخ  وقال سعادة  المنصب.   توليه هذا 

اتحاد  إن هدفنا في  آل ثاني  أحمد بن نوح 

رياضة  منظومة  تطوير  هو  الفروسية 

يحقق  بما  القادمة  الفترة  خالل  الفروسية 

المزيد  إلى  ونهدف  الرياضة،  لهذه  النجاح 

من العمل لتحقيق أهدافنا، خاصة مع دعم 

القيادة الرشيدة في الدولة للرياضة عامة. 

وأصيل  واسع  بإرث  تتمتع  قطر  أن  وأضاف 

حب  إلى  باإلضافة  الفروسية،  رياضة  في 

التي  الرياضة  لهذه  القطريين  وتقدير 

المنشآت  بتوفر  العالمية  إلى  وصلت 

العالمية.

محليا  قطر  لفرسان  التوفيق  وتمنى   

في  الفروسية  تحقق  وأن  وخارجيا.. 

الفترة المقبلة نتائج تضاف إلى اإلنجازات 

السابقة.

اليوم.. الفحص الفني لثالث جوالت لونجين هذاب
يبدأ اليوم في الرابعة عصرا الفحص الفني 

بطولة  من  الثالثة  الجولة  فاعليات  أولى 

والترويض  الحواجز  لقفز  هذاب  لونجين 

التوالي  على  السادسة  نسختها  في 

قطر  وفارسات  فرسان  كل  بمشاركة 

والمستويات  العمرية  الفتات  بمختلف 

مشترك  بتنظيم  البطولة  وتقام  الفنية، 

للفروسية  القطري  واالتحاد  الشقب  بين 

الميدان  مضمار  على  الحديث  والخماسي 

الداخلي باتحاد الفروسية.

غدا  البطولة  منافسات  تنطلق  وسوف 

بالجولة  عصرا  الثالثة  في  الجمعة 

واحدة ضد  الصغرى في منافسة من جولة 

الساعة بارتفاع حواجز من 100 إلى 110 سم 

 20 بقيمة  األوائل  للفائزين  مالية  وبجوائز 

ألف ريال.

مساء  والنصف  الخامسة  الساعة  وعند 

تقام منافسات الجولة المتوسطة من جولة 

 120 واحدة ضد الساعة بارتفاع حواجز من 

ريال  ألف   30 مالية  بجوائز  سم   130 إلى 

للفردي و30 ألف ريال للفرق.

وتوجه علي الرميحي مدير البطولة بالشكر 

والتقدير إلى سعادة الشيخ جوعان بن حمد 

آل ثاني رئيس اللجنة االولمبية على دعمه 

خاصة  الفروسية  ورياضة  عامة  للرياضة 

وتحمل  وترويض  قفز  من  أنواعها  بشتى 

وسباقات. 

شركاء  الرسميين  الرعاة  شكر  كما   

االجتماعية  األنشطة  دعم  صندوق  النجاح 

موبيل  واكسون  ولونجين  والرياضية 

دعمهم  على  العالمية  السالم  وشركة  قطر 

السخي لهذا الدوري بين الفرسان من خالل 

ترى  تكن  لم  التي  هذاب  لونجين  جوالت 

النور لوال دعم القطاع األهلي.

{ صورة أرشيفية من منافسات بطولة لونجين هذاب

خالل الفترة من »4« إلى »10« فبراير »2023«

قطر تستضيف بطولة 
الجامعات الخليجية

{ تصوير - محمود حفناوي

عن  للكشف  صحفي  مؤتمر  أمس  عقد 

خليفة  بن  حمد  جامعة  استضافة  تفاصيل 

الرياضية  الدورة  من  التاسعة  للنسخة 

دول  في  العالي  التعليم  ومؤسسات  لجامعات 

لعام  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

من  فبراير   10 إلى   4 من  الفترة  خالل   ،2023
تعاونها  تعزيز  بهدف   ،2023 عام  المقبل  العام 

مع مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء 

الرسمي  الشعار  تدشين  تم  وقد  المنطقة، 

للدورة كما تم الكشف عن األلعاب المشاركة 

في:  تتمثل  ألعاب   6 وهي  النسخة  هذه  في 

كرة القدم والكرة الطائرة وكرة الطاولة والبادل 

والسباحة وألعاب القوى.

حمد  بنت  مريم  الدكتورة  قالت  جانبها  من 

المناعي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة 

المنظمة  اللجنة  ورئيس  الطالب  لشؤون 

بن  حمد  جامعة  استضافة  »تمثل  للدورة: 

للجامعات  التاسعة  الرياضية  للدورة  خليفة 

مجلس  دول  في  العالي  التعليم  ومؤسسات 

التعاون لدول الخليج العربية الحدث الرياضي 

لدول  الرياضي  المستوى  على  األبرز  الثاني 

العربي  الخليج  كأس  بعد  التعاون  مجلس 

الثانية  هي  المرة  هذه  تعد  حيث  القدم،  لكرة 

التي تقام الدورة في قطر بعد نسخة عام 1995 

التي استضافتها جامعة قطر«.

سيتم  الجهود  »كل  أن  المناعي  وأكدت 

الدورة  هذه  لتنظيم  بالكامل  تسخيرها 

الذي  بالشكل  مستوى  أعلى  على  الرياضية 

لقطر«،  العالمية  الرياضية  بالسمعة  يليق 

قدمت  قد  خليفة  بن  حمد  جامعة  أن  وأعلنت 

في  النسائية  بالمشاركة  يسمح  مقترحا 

الدورة.

التويجري،  حمد  بن  محمد  قدم  ناحيته  من 

العامة  باألمانة  العالي  التعليم  إدارة  مدير 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشكر 

بن  حمد  ولجامعة  وشعبا  حكومة  قطر  لدولة 

بالمرافق  وأشاد  الضيافة،  كرم  على  خليفة 

الصحفي  المؤتمر  خالل  وأعلن  والمنشآت، 

تفاصيل القرارات التي خرج بها اجتماع اللجنة 

اإلشرافية األول، وقال إن موعد الدورة قد تحدد 

 10 4 إلى  بشكل رسمي لتقام خالل الفترة من 

فبراير من العام المقبل 2023.

بنت  نور  السيدة  تحدثت  نفسه  االطار  في 

حمد  بجامعة  التطوير  مدير  الجاسم  محمد 

المنظمة  اللجنة  رئيس  ونائب  خليفة  بن 

بن  حمد  جامعة  »تتشرف  قائلًة:  للدورة 

خليفة باختيارها الستضافة الدورة الرياضية 

العالي في دول  التعليم  لجامعات ومؤسسات 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونحن 

نخطط على قدٍم وساٍق لتنظيم نسخة رائعة 

الجهات  جميع  مع  بالتعاون  الدورة  هذه  من 

مشيرة  قطر«،  في  والخاصة  الحكومية 

جهات  لمختلف  فرصة  تمثل  الدورة  ان  إلى 

وتوفير  شراكات  لعقد  الدولة  ومؤسسات 

الدورة،  من  مميزة  نسخة  إلقامة  الرعاية 

جميع  من  بالطالب  الترحيب  إلى  و»نتطلع 

المنطقة«.  أنحاء 

{ من المؤتمر الصحفي { الدكتورة مريم بنت حمد المناعي

الدكتورة مريم المناعي:

هدفنا تقديم مستوى تنظيمي مشرف

نطمح ألقصى نجاحفيصل المهندي:
كبير  المهندي  أحمد  بن  فيصل  أكد 

حمد  بجامعة  الطالبية  المشاركة  مشرفي 

التأكيد  أود  قائال:  الدورة  ومدير  خليفة  بن 

إقامة  على  المعنيين  جميع  حرص  على 

الدورة  من  واستثنائية  مميزة  نسخة 

ومؤسسات  للجامعات  التاسعة  الرياضية 

التعاون  مجلس  دول  في  العالي  التعليم 

 4 من  الفترة  خالل  العربي  الخليج  لدول 

ألعاب   6 في  وتتمثل   ،2023 فبراير   10 إلى 

العشبية،  المالعب  على  القدم  كرة  وهي: 

كرة الطائرة، تنس الطاولة، البادل، ألعاب 

القوى والسباحة. 

وأوضح المهندي أن البطولة تحظى باهتمام 

للجامعات  الرياضي  االتحاد  من  كبير 

القطرية،  األولمبية  اللجنة  مظلة  وتحت 

تحت  المنافسات  كافة  فستكون  ولذلك 

المتخصصة،  الرياضية  االتحادات  إشراف 

ويتم  احترافية  بطريقة  األمور  وستسير 

الدولي  القانون  تطبيق  المنافسات  خالل 

واالستعانة بحكام الدرجة األولى.

خليفة  بن  حمد  جامعة  بأن  المهندي  ووعد 

الرياضية  الدورة  أن تشكل  ستحرص على 

التعليم  ومؤسسات  للجامعات  التاسعة 

لدول  التعاون  مجلس  دول  في  العالي 

تاريخ  في  بارزة  عالمة  العربية،  الخليج 

الرياضة الخليجية الطالبية.

{ عيسى بن محمد المهندي
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تاريخ المنتخبات ينذر بمواجهات نارية في »قطر 2022« 

صراع شرس في المجموعة الثامنة

تطرق موقع كووورة في تقرير مطول للمجموعة 

التي   ،2022 قطر  العالم  كأس  لبطولة  الثامنة 

ــــواي  وأوروج الــغــانــي  المنتخب  مــن  كــا  تضم 

للمنتخب  بـــاإلضـــافـــة  الــجــنــوبــيــة  وكــــوريــــا 

المجموعة،  هــذه  لتصدر  المرشح  البرتغالي 

قوي  بشكل  اإلعداد  في  المنتخبات  كل  وبدأت 

على  األكبر  البطولة  في  صورة  بأفضل  للظهور 

مستوى العالم.

المنتخبات  بين  المواجهات  التقرير  وتــنــاول 

والتي دائًما ما تحفل باإلثارة والندية.

مرة  البرتغال  مع  غانا  منتخب  التقى  فقد 

بالبرازيل،   2014 العالم  كأس  في  فقط  واحدة 

وفاز وقتها المنتخب البرتغالي بنتيجة )2 1-(.

كلها  مــرات   6 الجنوبية  كوريا  مع  غانا  ولعبت 

الشمشون  بــهــا  وفـــاز   1993 عـــام  األولــــى  وديــــة، 

بها  وفــاز   1997 عــام  والثانية   ،)-1  3( بنتيجة 

منتخب كوريا أيًضا )3 0-(.

وحقق منتخب غانا أول فوز على كوريا الجنوبية 

في ودية جمعتهما في شهر يونيو من عام 2006 

بنتيجة )3 1-(، وكرر منتخب النجوم السوداء 

العام  نفس  في  أخرى  ودية  في  النتيجة  نفس 

يوم  وتــحــديــًدا  األولـــى  الــوديــة  مــن  شهور   4 بعد 

أكــــتــــوبــــر   8

المقبل.

لانتصارات  الجنوبية  كــوريــا  منتخب  وعــاد 

على غانا بالفوز بنتيجة )2 1-( عام 2011، قبل 

على  كبيًرا  انتصاًرا  السوداء  النجوم  يحقق  أن 

آخر  وهي   ،2014 عام   )-0  4( بنتيجة  الكوريين 

مواجهة جمعت المنتخبين.

أوروجواي
3 مرات،  البرتغال  أوروجــواي مع  التقى منتخب 

منهم مباراتان وديتان ومواجهة ثالثة رسمية.

 1966 عام  كانت  المنتخبين  جمعت  ودية  أول 

0-(، وجاءت   3( البرتغاليون بنتيجة  وقتها  وفاز 

 ،1972 عــام  أقيمت  وديــة  في  الثانية  المواجهة 

وانتهت بالتعادل بنتيجة )1-1(.

البرتغال  أول فوز ضد  أوروجواي  وحقق منتخب 

لكأس  الـ16  بــدور  جمعتهما  مواجهة  آخــر  فــي 

العالم 2018 في روسيا، وفاز وقتها »السيليستي« 

بنتيجة )2 1-(.

وتقابل منتخب أوروجواي مع كوريا الجنوبية 7 

مرات سابقة، منهم مرتان في مواجهات رسمية 

وبقية اللقاءات ودية.

كوريا الجنوبية
 1990 العالم  كأس  في  كانت  األولــى  المواجهة 

وفاز  المجموعات،  بمرحلة 

وقتها السيليستي بهدف دون رد.

2002 وفاز  أما المواجهة الثانية فكانت ودية عام 

الثالثة  والمواجهة   ،)-1  2( بنتيجة  أوروجـــواي 

ودًيــا،   )-0  2( أوروجــواي  وفــازت   2003 كانت عام 

النتيجة في ودية جديدة عام  ثم تكررت نفس 

.2007
الجنوبية  كوريا  مع  أوروجــواي  منتخب  وتقابل 

في دور الـ16 لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، 

المنتخبان  وعــاد   ،)-1  2( بنتيجة  الفوز  وحقق 

للمواجهات الودية بإقامة مباراة عام 2014 فاز بها 

0(. وحقق الشمشون أول فوز  السيليستي )-1 

2018 في مباراة  أوروجــواي عام  في تاريخه على 

ودية بنتيجة )2 1-(.

{ أرشيفية لمواجهة غانا أمام األوروجواي في مونديال 2010 { منتخب البرتغال

رسميا.. سكالوني يمدد 

ريتشارليسون يرد عقده مع األرجنتين

على اإلساءة العنصرية
القدم،  لكرة  األرجنتيني  االتحاد  رئيس  تابيا،  فابيان  كاوديو  أعلن 

المدرب ليونيل سكالوني، على  توصل منتخب باده التفاق رسمي مع 

تجديد تعاقده. 

وقاد  األخيرة،  الفترة  في  األرجنتين  مع  مميزة  نتائج  سكالوني  ويقدم 

الفريق لتحقيق لقب كوبا أميركا بعد غياب طويل.

رومانو:  لفابريزيو  الرسمي  الحساب  أبرزها  تصريحات  في  تابيا،  وقال 

»فخور باإلعان عن التوصل التفاق نهائي مع ليونيل سكالوني على البقاء 

في منصبه حتى نهائيات كأس العالم 2026«.

األرجنتين  خسارة  بعد  سامباولي  خورخي  محل  عاما(   44( سكالوني  وحل 

أمام فرنسا في دور الـ16 لونديال 2018. 

ألول  الجنوبية  أميركا  بكأس  للفوز  الماضي  العام  األرجنتين  سكالوني  وقاد 

أمام  35 متتالية بدون هزيمة منذ خسارتها  إلى مباراة  1993، باإلضافة  مرة منذ عام 

البرازيل في كوبا أميركا في 2 يوليو 2019.

قال البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنهام اإلنجليزي، إنه يعتقد 

أن اإلساءات العنصرية ستتواصل »في كل يوم وكل مكان« طالما لم يجر 

فرض عقوبات.

»تويتر«  االجتماعي  التواصل  شبكة  موقع  عبر  ريتشارليسون  وقال 

بدون  الحديث  استمر  طالما  إنه  البرتغالية،  باللغة  كتبها  تغريدة  في 

عقوبات، فإن الحال سيستمر كما هو، وستتواصل اإلساءات العنصرية 

كل يوم وفي كل مكان.

وسائل  عبر  الدعم  رسائل  من  العديد  عاما(   25( ريتشارليسون  وتلقى 

التواصل االجتماعي، من بينها رسائل من نادييه السابقين، أميركا مينيرو 

وفلومينينزي.

وقبل المباراة، كان المنتخب البرازيلي المتوج بلقب كأس العالم خمس مرات، 

ذوي  العبينا  »بدون  كلمات:  تحمل  للعنصرية  مناهضة  الفتة  مع  صورا  التقط  قد 

البشرة السمراء، ما كانت قمصاننا لتحمل نجوما«.

من أجل كأس العالم

جيرو يحسن عالقته بمبابي

لمنتخب  جيرو  أوليفيه  عودة  أن  الفرنسية  »ليكيب«  صحيفة  ذكرت 

ميان  مهاجم  من  محاوالت  خاص  بشكل  شهدت  الشهر،  هذا  فرنسا 

إلصاح عاقته مع مبابي.

وأضافت أن العاقة بين الاعبين توترت كثيرا قبل يورو 2020.

وأشارت إلى أن جيرو حرص على تحسين عاقته بكيليان مبابي في ظل 

الشكوك حول إمكانية استدعائه لقائمة الديوك في مونديال قطر.

{ جيرو مبابي

ساوثجيت يهدد أحالم أرنولد
وجه مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت، ضربة 

العالم،  كأس  في  أرنولد  آلمال  أخرى 

بعد أن أشار إلى أن كيران تريبييه 

وتم  الترتيب.  في  عليه  يتقدم 

ليفربول  ظهير  أرنولد  استبعاد 

ألمانيا،  لمواجهة  التشكيلة  من 

في  مكانه  حول  الشكوك  أثار  ما 

مونديال  قبل  ساوثجيت  خطط 

قطر. وكان أرنولد واحًدا من 12 العبًا 

عنصرا،   28 من  المكون  الفريق  من 

واحدة  دقيقة  يلعبوا  لم 

مباراتي  خال 

إنجلترا  منتخب 

وعلى  األخيرتين. 

موهبته  من  الرغم 

فيها،  شك  ال  التي 

شخصية  أرنولد  كان 

قيادة  تحت  هامشية 

أكثر  من  كان  ما  ساوثجيت، 

المواقف إثارة للجدل في عهد المدرب. { أرنولد

جيسوس واثق 
من التواجد مع البرازيل

جابرييل  البرازيلي  يثق 

آرسنال،  جيسوس، مهاجم 

قائمة  ضمن  تواجده  في 

منتخب السيليساو خال 

كأس العالم قطر 2022.

هو  جيسوس  يعد  وال 

الذي  الوحيد  الاعب 

من  استبعاده  تم 

خال  البرازيل  قائمة 

الدولي  التوقف  فترة 

أيًضا  وإنما  الحالية، 

آرسنال  في  زميليه 

ماجالهايس  جابرييل 

وجابرييل مارتينيلي.

صحيفة  وبحسب 

البريطانية،  »مترو« 

والبيئة  جيسوس  فإن 

متفائلون  به  المحيطة 

ضمن  الاعب  بتواجد 

البرازيل  منتخب  قائمة 

في كأس العالم.

تيتي،  صرح  وأن  وسبق 

لمنتخب  الفني  المدير 

يعتمد  سوف  بأنه  البرازيل، 

مهاجم  ريتشارليسون،  على 

السيليساو،  هجوم  في  توتنهام، 

شهر  خال  تتغير  قد  األمور  لكن 

نوفمبر المقبل.

مع  مميزة  مستويات  جيسوس  ويقدم 

لجدول  الفريق  تصدر  في  وساهم  آرسنال، 

ترتيب البريميرليج.
{ جابرييل جيسوس

مدرب البرازيل:

برون حاول إبعاد 
نيمار عن المونديال

للمنتخب  الفني  المدير  تيتي،  انتقد 

المنتخب  ــب  الــقــدم، الع لــكــرة  الــبــرازيــلــي 

بسبب  بــرون  ديــان  التونسي 

ــال  ــار خ ــم ــي ــه مـــع ن ــل ــدخ ت

الودية،  الفريقين  مباراة 

مــدعــيــا أنـــهـــا »كــانــت 

ــــة إلبــــعــــاد  ــــاول ــــح م

عن  )نيمار(  الاعب 

كأس العالم«.

ـــــــــم  ـــــــــت ـــــــــت واخ

ــــمــــنــــتــــخــــب  ال

الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 

مـــــبـــــاريـــــاتـــــه 

الــــــــــــوديــــــــــــة 

ــــدادا  ــــع ــــت اس

ــــــــخــــــــوض  ل

ــــائــــيــــات  نــــه

كــــــــــــــــــــأس 

قطر  الــعــالــم 

بالفوز   ،2022
عــلــى نــظــيــره 

  /  5 الــتــونــســي 

الــعــاصــمــة  فـــي   1
الفرنسية باريس.

ـــار فــي  ـــم ـــي وشـــــــــارك ن

أهـــداف  تسجيل 

ــل،  ــرازي ــب ال

حيث أحرز الهدف الثالث من ضربة جزاء 

المنتخب  مع  ــداف  األه من  رصيده  ليرفع 

البرازيلي إلى 75 هدفا.

باريس  مهاجم  نيمار،  لكن 

الفرنسي،  جيرمان  سان 

تــعــرض لــتــدخــل قــوي 

من   42 الــدقــيــقــة  فــي 

ــــب الــــمــــدافــــع  ــــان ج

ــي ديـــان  ــس ــون ــت ال

الذي حصل  برون 

ـــى الــبــطــاقــة  عـــل

الحمراء وطرد.

ورغـــــــم إشــــــادة 

تــــــــــيــــــــــتــــــــــي 

بــالــتــنــافــســيــة 

ـــي الـــمـــبـــاراة  ف

المنتخب  أمام 

ـــي،  ـــس ـــون ـــت ال

ـــــذي يــدربــه  ال

جــال الــقــادري 

والـــذي لــم يتلق 

في  هــزيــمــة  أي 

السبع  المباريات 

ـــدرب  الـــســـابـــقـــة، أبـــــدى م

الـــبـــرازيـــل غــضــبــه من 

التعامل مع النجم 

نيمار.

{ نيمار
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أسست مملكة الطوارق.. وحكمت »ثلث« إفريقيا

المـلـكــة »ناصبة الخيام«
امرأة هاربة  الجزائر جاءت  من عمق صحراء 

من منطقة تافياللت المغربية، بعدما أرغمها 

في  إفريقيا،  أمراء  أحد  من  الزواج  على  والدها 

ذلك الوقت لم يكن أحد يدرك أن تلك الفتاة قد 

إلى  التاريخ  تصبح ذات شأن عظيم يذكرها 

يومنا الحالي.

مملكًة  بسنوات  هروبها  بعد  ستحكم  حيث 

ليبيا،  صحراء  من  تبدأ  األطراف  مترامية 

وصواًل إلى تشاد من جهة، ومن الجزائر شمااًل 

إلى مالي جنوبًا، ومن النيجر إلى موريتانيا، 

حيث تعد المساحة التي حكمتها ثلث القارة 

اإلفريقية.

الملكة ناصبة الخيام
من  العديد  عند  تينهينان  الملكة  ُعرفت 

الشعب  وهو  الطوارق«،  »أم  بلقب  المؤرخين 

الكبرى  الصحراء  يستوطن  الذي  األمازيغي 

المغاربي  الموقع  حسب  إفريقيا،  في 

الخيام«  »ناصبة  تعني  تينهينان  »أصوات«. 

سكان  حسب  القديمة،  الطوارق  بلغة 

المنطقة الحاليين.

مضايقات  إلى  تعرضت  بعدما  قصتها  بدأت 

تافياللت  لمنطقة  الحاكمة  عائلتها  من 

لتقرر  الزواج  على  أجبرت  حيث  بالمغرب، 

بعدها الهروب رفقة حاشيتها نحو الصحراء.

البحث  في  المتخصص  الروائي  حسب   

»كفاح  األمازيغية  الشخصيات  تاريخ  حول 

جرار«، كان األمازيغ يسمون أوالدهم ببعض 

الصفات، حيث اشتهرت تينهينان بهذا االسم 

بسبب أنها كانت بارعة في نصب الخيام.

المقربة  وخادمتها  تينهينان  ظلت  هربها  بعد 

يسيرون  الخدم  من  معهما  ومن  »تاكامات« 

في الصحراء لعدة أيام ولياٍل حتى أوشك أن 

في  يتسبب  كاد  ما  والماء،  الزاد  منهم  ينفد 

هالكهم.

تحمل  نمل  أسراب  إلى  خادمتها  لتفطن 

أخبرت  وعندما  شعير،  حبات  ظهورها  فوق 

من  مقربة  على  أنها  تينهينان  عرفت  سيدتها 

النمل،  منه  القادم  الطريق  فسلكت  الماء، 

بعد  فيما  ستعرف  لمنطقة  وصولهم  وحين 

حاليًا  توجد  والتي  »الهقار«  أو  »األهقار«  باسم 

في صحراء الجزائر، وجدوا قرية بالقرب من 

بركة ماء أطلقوا عليها اسم »ترقة«، ومنها جاء 

اسم »التوارق«، لتصبح فيما بعد الطوارق.

الرأي،  وسداد  بالحكمة  تينهينان  ُعرفت 

المحيط  مع  عالقاتها  تسّير  أن  إلى  أهلها  ما 

تعلم  وأصبحت  إليه،  انتقلت  الذي  الجديد 

تخزين  أساليب  »األهقار«  في  المقيمين 

الطعام واالستعداد الدائم لمواجهة العدو.

»عبد  المغربي  الكاتب  ذكره  ما  فحسب 

قصة  »األمازيغ  كتابه  في  هسوف«  الله 

أن  هو  بالملكة  تسميتها  سبب  عن  شعب« 

أنها كانت تدافع عن  أثبتت  واآلثار  القصص 

النيجر  الغزاة من قبائل  أرضها وشعبها ضد 

فاشتهرت  والتشاد،  الحالية  وموريتانيا 

المنطقة  سكان  دفع  ما  والدهاء،  بالحكمة 

لتنصيبها ملكة عليهم.

 شعب ينتسب لألم بداًل من األب 
من  العديد  للطوارق  الجديدة  الملكة  غلبت 

مملكتها،  في  طامعة  كانت  التي  القبائل 

مملكتها  رجال  جعل  ما  جميعًا،  فطوعتهم 

يطيعون أوامرها ويثقون في قراراتها.

 تزوجت تينهينان فيما بعد، لكن لم يذكر 

أوالدًا  منه  أنجبت  الذي  زوجها  اسم  التاريخ 

سمي  الذي  »أهقار«  أشهرهم  كان  وبنات 

منطقة  في  الواقع  »الهقار«  جبل  اسمه  على 

تمنراست بالجزائر.

فراد«  أرزقي  »محند  الجزائري  المؤرخ  ويفيد 

الجزائري  التليفزيون  على  له  حوار  في 

مترامية  مملكة  قائدة  كانت  تينهينان  أن 

إليها  الطوارق  انتسب  ولذلك  األطراف، 

جميعًا، بمعنى أن مجتمعها كان »أماسيًا«، 

حيث يأخذ الرجال والنساء َنَسبهم من األم 

الدراسات  تعتبرها  لذلك  األب،  من  وليس 

التاريخية أمًا للطوارق.

عن  أبًا  األجيال  تناقلتها  روايات  وبحسب 

جد يذكر أن تينهينان حكمت هذه األراضي 

وعليها  الميالدي،  الخامس  القرن  خالل 

االجتماعي،  تنظيمهم  في  الطوارق  يستند 

حكمة  من  اآلن  حتى  السلطة  يستمد  الذي 

المرأة.

الملكة  برعت  فقد  نفسها  الروايات  وحسب 

األمازيغية في التجارة؛ حيث أقامت عالقاتها 

لها  ضمن  ما  الصحراء،  جنوب  قبائل  مع 

تستورد  كانت  حيث  الحياة،  ولمملكتها 

أنواعًا من المواد األساسية التي كان يصعب 

عليها تأمينها في الصحراء.

ابن خلدون ووصف الملكة تينهينان
في  واضحة  خصوصية  تينهينان  تركت 

المؤرخ  يؤكده  ما  وهذا  الطوارق،  مجتمع 

عن  يتحدث  حين  خلدون،  ابن  الشهير، 

تيسكي«،  »أبناء  بأنهم  ويصفهم  الطوارق 

ويعني أبناء المرأة العرجاء، وهذا يتطابق مع 

ما توصلت إليه أبحاث الحفريات المكتشفة، 

كانت  تينهينان  أن  بدورها  أّكدت  والتي 

عرجاء.

أصيبت  الملكة  أن  المصادر  بعض  تضيف 

في إحدى المعارك بجرح في رجلها، ما جعلها 

إلى  الجرح  تعرج في مشيتها، ثم تحّول هذا 

»غرغرينا«، وتسبب هذا الداء في وفاتها.

إال  تينهينان  الملكة  دفن  موقع  ُيكتشف  لم 

فرنسية  بعثة  طرف  من   ،1925 سنة  في 

بمنطقة  »أباليسا«  في  مشتركة  أميركية 

فوقه  قبر  وجد  حيث  الجزائر،  جنوب  الهقار 

تحته  ومن  الحجارة،  من  مختلفة  طبقات   9
أساور   7 اليمنى  بيدها  المرأة  عظمي  هيكل 

ذهب،  من  أساور   7 األخرى  وباليد  فضة،  من 

ليثبت فيما بعد أنه يعود للملكة تينهينان.

منذ  لتينهينان،  العظمي  الهيكل  يرقد 

بداخل  اكتشافه  على  قرن  نصف  من  أكثر 

بحليها  محاطة  وتظهر  زجاجي،  صندوق 

في  الجلدي  ولباسها  والفضية  الذهبية 

متحف الباردو بالجزائر العاصمة، بعد نقلها 

من ضريح »أباليسا« بالهقار، بعد االستقالل 

الجزائري.

مليارات من النفايات

في رحلة من الصبر على الكثير من الصعاب، أبرزها كانت 

مادية، تمكن وين الذي كان ال يزال شابًا، من إنشاء شركته 

المناصب  جميع  فيها  يشغل  كانت  والتي  الصغيرة، 

وحيدًا، إلى أن أصبح صاحب أكثر من 130 شركة أخرى، 

ومستثمرًا ناجحًا في عدة قطاعات مختلفة.

ولد هاري وين في عائلة فقيرة ذات أصول هولندية، بمدينة 

صعبة  طفولة  وعاش   ،1937 سنة  األميركية،  شيكاغو 

من  يتمكن  ولم  والده،  طرف  من  للعنف  تعرضه  بسبب 

إكمال دراسته، بسبب وضعهم المادي الصعب.

من  يبلغ  كان  عندما  الدراسي  مساره  إلنهاء  وين  اضطر 

العمر 15 سنة، من أجل العمل ومساعدة العائلة في توفير 

مصروفها الشهري، خصوصًا بعد انفصال والديه، وتحمله 

مسؤولية أكبر.

من  عدد  بين  هاري  ل  تنقَّ هذه،  الصغيرة  سنه  في  وهو 

في  وعامل  سيارة،  سائق  بينها  من  المختلفة،  المهن 

محطة البنزين، كما أنه التحق بالجيش األميركي؛ على 

قرر  لكنه  ذلك،  بعد  مستقرة  وظيفة  على  الحصول  أمل 

االنسحاب بعد أقل من سنة واحدة على انضمامه.

هاري  عاد  الجيش،  في  القصيرة  رحلته  انتهت  أن  بعد 

وين للبحث عن عمل جديد، وتم قبوله من طرف شركة 

قمامة في مدينته شيكاغو، لشغل منصب سائق شاحنة 

أجل  من  العمال  مع  مباشر  بشكل  والتواصل  القمامة، 

الحصول على نفاياتهم.

 اقترض مبلغًا صغيرًا من أجل إنشاء شركته 
هذه،  القمامة  شركة  في  العمل  من  سنتين  بعد 

في  وين  فكر  المجال،  هذا  في  كبيرة  خبرة  واكتسابه 

صعبًا  كان  الفكرة  تنفيذ  لكن  الخاصة،  شركته  إنشاء 

يكن  ولم  كان بسيطًا،  أجره  أن  خصوصًا  كبير،  بشكل 

يكفيه لسد حاجياته وعائلته، خصوصًا أنه كان قد تزوج 

وأصبح أبًا.

هاري  قرر   ،1962 سنة  في  وبالضبط  مطول،  تفكير  بعد 

من  فاستقال  فكرته،  تنفيذ  في  والشروع  المغامرة،  وين 

عمله، واقترض مبلغ 5 آالف دوالر من والد زوجته، من أجل 

العمل بشكل  والشروع في  شراء شاحنة قمامة صغيرة 

مستقل.

شركته  في  المناصب  جميع  يشغل  وين  هاري  كان 

فكان  القمامة،  شاحنة  سائق  إلى  مدير  من  الصغيرة، 

ماهرًا في التفاوض مع العمالء، وتمّكن من التعاقد مع عدد 

كبير من األشخاص، لجمع النفايات من منازلهم.

من  مهم  عدد  على  الحصول  من  تمكن  األيام  مرور  ومع 

يوظف  فأصبح  كبرى،  شركات  بينهم  من  العمالء 

أشخاصًا آخرين معه، وكبرت الشركة بطريقة سريعة.

أصبح ربحه السنوي يقدر بماليين الدوالرات
بشكل  معروفًا  شركته  اسم  أصبح  وجيزة،  فترة  في 

شركته  وضم  مشروعه،  توسيع  وين  فقرر  كبير، 

المجال،  نفس  في  يعمل  له  آخر  صديق  شركة  إلى 

 Waste« الجديد  الشركة  اسم  أصبح   ،1698 سنة 

شركات  أشهر  من  أصبحت  والتي   ،»Management
النفايات في عدد كبير من الواليات األميركية.

الناشئة  الشركات  من  كبير  عدد  بضم  قام  ذلك  بعد 

في نفس المجال إلى شركته، فأصبح عددها أكثر من 

مدن  في  الرئيسية،  لشركته  تابعة  قمامة  شركة   130

وواليات مختلفة.

في  الشركة  أسهم  قيمة  ارتفعت   ،1971 سنة  في 

بماليين  يقدر  السنوي  ربحها  وأصبحت  البورصة، 

الدوالرات، وصلت إلى 82 مليون دوالر، بعد عشر سنوات 

فقط من إنشاء مشروعه الذي كان بسيطًا في البداية.

 وصل عدد الموظفين في شركته إلى ما يزيد عن 60 ألف 

عامل، فيما ارتفع عدد عمالئه إلى 600 ألف عميل.

 ترك النفايات واستثمر في قطاع آخر 
بعد أن أصبح صاحب أكبر شركة للنفايات، وتمكن من 

تحقيق ثروة كبيرة من هذا المجال، قرر هاري وين بيع 

وخوض  جديد،  مجال  في  لالستثمار  والتوجه  شركته 

غمار تحدٍّ جديد.

 »Blockbuster Video« شركة  بشراء  وين  فقام 

كانت  التي  الفيديو،  شرائط  مجال  في  المختصة 

قام  إذ   ،1984 سنة  وذلك  انتشارها،  بداية  مرحلة  في 

باالستثمار في هذا المجال رفقة عدد من رجال األعمال 

اآلخرين، بقيمة 18 مليون دوالر، وأصبح رئيس مجلس 

إدارة الشركة، التي كانت في ذلك الوقت تملك 8 متاجر 

بيع فقط في مدينة شيكاغو.

في  المستثمرين  بقية  حصص  بشراء  قام  أن  بعد 

البورصة، تمكن  وارتفعت قيمة الشركة في  الشركة، 

19 فرعًا آخر في عدة واليات أميركية، في  وين من فتح 

ظرف سنتين فقط من توليه إدارتها.

متاجر  فروع  بتوسيع  فقام  هنا،  وين  هاري  يتوقف  لم 

ما  وفتح  األميركية،  المتحدة  الواليات  خارج  شركته 

يزيد عن 3000 فرع، في 10 دول مختلفة حول العالم.

وفي سنة 1994، اعتمد هاري وين مع شركته الجديدة 

نفس طريقة تعامله مع شركته السابقة، فقام ببيعها 

بصفقة ضخمة، قدرت بأكثر من 8 مليارات دوالر.

 أسس شركة بيع السيارات وسلسلة 
فنادق كبرى ثم عاد للنفايات 

أصبح  أن  بعد  جديدة،  لقطاعات  وين  هاري  توجه 

فقام  الدوالرات،  ماليين  البنكي  رصيده  وفي  مليونيرًا، 

السيارات،  بيع  بمجال  خاصة  جديدة،  شركة  بإنشاء 

وتمكن   ،»Auto nation« اسم  عليها  وأطلق   ،1996 سنة 

من تطويرها وأصبح عدد فروعها في أميركا 370 فرعًا.

وشيد  الفنادق،  في  االستثمار  عالم  إلى  توجه  ذلك  بعد 

 500 إلى  عددها  وصل  أميركا  في  كبرى  فنادق  سلسلة 

فندق، باعها بمبلغ ضخم سنة 2004.

كما أنه قام بشراء بعض األندية الرياضية األميركية، 

وباعها بضعف سعرها، فتضاعفت ثروته بشكل كبير، 

مما جعله يقرر العودة إلى القطاع الذي جعله من أغنياء 

أميركا، وأنشأ شركة نفايات جديدة.

تعتبر  التي  األولى،  بشركته  الشركة  هذه  بدمج  وقام 

األولى في الواليات المتحدة.

وبعد سلسلة النجاحات التي حققها في عالم االستثمار 

توفي  النفايات،  في  وآخرها  أولها  كان  مجاالت،  عدة  في 

تاركًا  سنة،   81 ناهز  عمر  عن   ،2018 سنة  وين  هاري 

أن  الممكن  من  ملهمة،  نجاح  وقصة  كبيرة،  ثروة  وراءه 

تكون سببًا في تغيير حياة أشخاص آخرين، في حال 

اختاروا السير على خطاه.

بين األمل واإلصرار على النجاح، هناك أشخاص تمكنوا من محاربة الفقر، 
والوصول إلى مراتب عليا، وتحقيق أحالمهم، التي كانت في يوم من األيام 

شبه مستحيلة.
ومن بين هؤالء األشخاص، نجد رجل األعمال األميركي هاري وين، الذي 

تمكن من كسب ثروة طائلة من القمامة، بعد أن اختار المخاطرة 
واالستثمار في هذا المجال، الذي كان يعمل فيه سابقًا، ولكن كعامل 

بسيط، ال يكفيه راتبه لسد حاجيات عائلته.
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قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

عرض  في  الشمالية  المناطق  في  عالية  وأمواج 

حارا  اليوم  الطقس  يكون  أن  وتوقعت  البحر 

في  متفرقة  سحب  مع  وغبار  خفيف،  غبار  مع 

من  األفقية  الرؤية  معدل  ويكون  البحر،  عرض 

غربية  جنوبية  الرياح  اتجاه  ويكون  كم،   8  -  4
في  الحرارة  درجة  وتكون  غربية،  شمالية  إلى 

الدوحة الكبرى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

سفاهة
 اللعن والشتم والسب انتشر في كل مكان 

وساد، وال يخلو منه مجلس وال إدارة وال قسم وال 

مكتب ! لعان وبذاءة لسان ال حصر لها، في اإلعالم 

ومنصات التواصل وفي كل مكان، والقيل والقال 

في الليل والنهار، والسفاهة باتت تتفشى بين 

األشقاء واألخوة والزمالء، بين الجيران والخالن، لم 

يسلم منها وضيع وال رفيع مقام، ال شيخ، ال عالم، 

مة، البعض يخوض في العورات، ويخوض  ال عالاّ

في قذارة الكالم المبطن والصريح، شاع الفحش، 

وساءت السلوكيات، والكالم في العورات، 

والتشكيك بالقدرات، والتهوين من اآلخر، سفاهة 

لم يسلم منها حي وال ميت، ال شيخ سديد وال 

بطل شهيد، سفاهة ال يمكن أن تتفق مع أخالق 

المؤمن، اإليمان عفة، عفة عن المحارم، واإليمان 

لسان نظيف، وأثر حسن، يروى أن رجاًل هدد أن 

يدوس خصومه بحذائه، فقال خصومه: نرضى 

أن نداس بحذائك، ألنه أنظف من لسانك ! ال 

شيء يقزم الشخص سواء رجل أم امرأة، كبذاءة 

اللسان، كالفحش في القول، كتسمية العورات، 

وذكر )س( أو )ص( بأقبح الصفات، كل الفحش 

في السباب واللعان واالتهام، وأهلنا لهم مثل رائع 

في هذه المسألة يقول )كلاّ يرى الناس بعين 

طبعه(، والذي فيه شوكة تنغزه، إذا كان اإلنسان 

قذرا يتوهم أن الناس ملطخون بالقذارة مثله، وإذا 

كان مخادًعا يتوهم أن الناس مخادعون، النظيف 

نظيف، والمستقيم مستقيم، في سريرته 

وعالنيته، سره كجهره، خلوته كجلوته.

 السباب واللعان والشتم مرض، نفاق، سمها 

ما شئت، ضبط اللسان جزء من اإليمان ومن 

المروءة ومن الخلق: َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، أن َرُسوُل 

َم قال ال َيْسَتِقيُم ِإيَماُن  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ اللَّ

ى  ى َيْسَتِقيَم َقْلُبُه، َوال َيْسَتِقيُم َقْلُبُه َحتَّ َعْبٍد َحتَّ

َة حتى َيْأَمُن جاره  َيْسَتِقيَم ِلَساُنُه، َوال َيْدُخُل اْلَجنَّ

بوائقه.

 اإلنسان العاقل ال يتكلم بالعورات »َلْيَس اْلُمْؤِمُن 

اٍن، َوال اْلَفاِحِش اْلَبِذيِء«.  اٍن، َوال ِبَلعَّ ِبَطعَّ

يقال كان هناك رجل أنيق جدًا، تكلم كالمًا بذيئًا 

جدًا، فقال له أحدهم: إما أن تلبس مثل كالمك، 

أو تتكلم مثل لباسك، هذا الكالم ال تناسبه هذه 

األناقة، فإذا كان كالمك بهذا الشكل، فالبس 

لباًسا يتناسب مع كالمك!

 اآلدمي )السنع( مغسول ألف مرة لسانه، نظيف، 

طيب ال يقول إال طيبا، أما أولئك الكالب المسعورة، 

والذباب اإللكتروني األسود الغبي السفيه، التي 

ال يوجد لها أدب، ال يوجد لها حياء، وال خجل 

أبدا، الذين يضربون األسافين بين أبناء اإلقليم 

الواحد، والذين ال يألون في المشايخ والعلماء 

انون الذين  إاًل وال ذمة ! البذاؤون الشتامون اللعاّ

بينهم وبين األخالق واالستقامة مسافات بعيدة، 

فليخسؤوا ! إنهم في سقوط أخالقي ال حدود له ! 

إنهم إلى مزابل التاريخ أقرب، سيمضون وينتهون، 

وال حول وال قوة إال بالله، وحسبنا الله ونعم 

الوكيل. 

ختاما.. نعزي أنفسنا وأهله الكرام واألمة 

اإلسالمية بوفاة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 

رحمه الله وجعل مقامه في عليين مع األنبياء 

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 

رفيقا.

وعلى الخير والمحبة نلتقي.

Instagram: @hamadaltamimiii

ي
رأ

في زمننا الذي اختلط فيه 

الحق بالباطل، وانتشر فيه 

الرياء، وغاب عنه الحياء 

وساد فيه الظلم، أصبحت 

كلمة الحق عملة نادرة 

يخشى الكثير أن يدفعوا 

ثمنها باهًظا إما خسارة 

عزيز، أو مال، أو منصب، 

أو عداوة صاحب سلطة 

وسلطان، مما جعل معظم 

الناس يغضون البصر 

ويمضون في سبيلهم 

خوفا، أو طمعا، أو ضعفا، 

إال من رحم ربي من الصابرين الذين بقيت 

أصواتهم مجلجلة تصدح بالحق ولم ترضخ 

للمساومة، ولم تحد عن المبدأ ووجدت في 

ذاتها جرأة نفسية، وقوة داخلية، وإيمانا 

صادقا لتكمل طريقها بكل ثبات ورسوخ 

وشموخ. وإنه لفخر لنا أن يصدع هذا 

الصوت من أرضنا الطيبة ويتردد صداه في 

أصقاع العالم، وهو صوت امرأة سارت بثبات 

على خطى األولين الصالحين، تسلحت 

بالمبدأ والقيم األخالقية والعلم والمعرفة 

والفكرالمستنير، سعادة الدكتورة هند 

بنت عبدالرحمن المفتاح- المندوب الدائم 

لدولة قطر لدى المقر األوروبي لألمم المتحدة 

بجنيف- والتي دفعت ضريبة كلمتها 

وصوتها الحر، وتشبثها وتشبعها بمبادئها 

بخسارة رئاسة منتدى حقوق اإلنسان 

التابع لألمم المتحدة بعد الكشف أنها 

سبق لها أن نشرت مجموعة من التغريدات 

نددت فيها بممارسات االحتالل ضد الشعب 

الفلسطيني، وانتقدت ظاهرة المثلية التي 

تتعارض مع الفطرة السوية.

لقد لقي هذا القرار ترحيبًا من شعب قطر 

الذي وقف صفًا واحدًا لنصرة مواطنتهم، 

واعتبروا ردة فعل األمم المتحدة تجاه 

موقفها وسامًا على صدورهم وإنجازا يدعو 

للفخر واالعتزاز، فبالنسبة 

لنا ال مساومة مع قضيتنا 

األم وال نقاش فيما فرضه 

علينا ديننا الحنيف، أحَب 

من أحب وكرِه من كره، 

فالساكت عن الحق شيطان 

أخرس، صحيح أن المفتاح 

خسرت منصبًا كنا نأمل أن 

يضاف إلى رصيدها ورصيد 

قطر، إال أنها كسبت نفسها 

ومبادئها أواًل، واحترامنا وثقتنا 

وقلوبنا، وما نفع المناصب 

إن لم نخدم بها قضايانا 

وندافع بها عن قيمنا وإن لم نوصل من خاللها 

رسائلنا، وما الذي يضيفه المنصب إن لم 

يكن منبرًا للتعبير عن ذواتنا، ورفع قيمنا.

هذا القرار الظالم أكد لنا مجددا أن 

الديمقراطية وحرية التعبير التي يتشدق بها 

الغرب ما هي إال مجرد مصطلحات فضفاضة 

لخدمة مصالحهم الضيقة، وفرض توجهاتهم 

العقيمة، فهم يقومون بنصرة كل موقف 

مخالف، ويكتمون كل صوت حر يرفض 

مبادئهم الزائفة، والتي تتعارض مع قيم 

جميع الديانات، وعرف جميع المجتمعات 

ويكممون األفواه التي تنطق بغير ما أملي 

عليها من أفكار وقيم، وظنوا أنهم بهذا القرار 

أسكتوا صوت الحق.

 سعادة الدكتورة هند مثلتنا ونطقت بصوت 

كل القطريين والعرب الشرفاء، وبالفعل 

نجحت في إيصال رسالتنا بشكل واضح 

فنحن لن نتخلى عن قضيتنا ولن نساوم 

بمبادئنا وإنسانيتنا، نفخر بِك وبالفعل 

كان لك من اسمك نصيب، فأنِت مثل 

السيف في صالبته، عن مبادئك ال تحيدين، 

وقد مناّ عليك الله بأن أراك الحق حقًا ورزقك 

اتباعه وأراك الباطل باطاًل ورزقك اجتنابه، 

ونتمنى أن يتعظ العالم ويعتبر ومن ينصره 

الله ال غالب له.

هند المفتاح.. صوت الحق في زمن الباطل

حمد حسن التميمي
كاتب قطري

 »4878«
جولة تفتيشية

على المنشآت الغذائية ببلدية الدوحة

ذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة  نفَّ

الصحية، )4878( جولة تفتيشية على 

المنشآت الغذائية بمختلف المناطق 

التابعة للبلدية، تم خاللها تحرير )139( 

محضر ضبط مخالفة وحجز وفقا ألحكام 

القانون رقم )8( لسنة 1990 بشأن تنظيم 

مراقبة األغذية اآلدمية.

وأصدرت البلدية خالل الفترة األخيرة، )10( 

قرارات إدارية بإغالق مؤسسات غذائية 

مخالفة وفقا لقانون األغذية، كما تم سحب 

)214( عينة من المواد الغذائية وإرسالها 

إلى المختبر المركزي للتأكد من مدى 

صالحيتها لالستهالك اآلدمي.

تأتي هذه الجهود في إطار تكثيف الحمالت 

التفتيشية على جميع مناطق الدوحة 

والمنطقة الصناعية، حيث يتم التركيز 

على شركات تصنيع وتعبئة وتوزيع 

المواد الغذائية، للتأكد من مدى التزامها 

بتطبيق االشتراطات الصحية من خالل 

متابعة جميع مراحل السلسلة الغذائية 

بدًءا من التفتيش على المواد األولية وطرق 

استالمها وتخزينها، مرورا بمراحل اإلعداد 

والتجهيز والتعبئة، وانتهاًء بتخزين ونقل 

المنتج النهائي، باإلضافة إلى التأكد من 

مدى تطبيق العاملين بتلك المؤسسات 

للطرق الصحية والسليمة في تداول 

المواد الغذائية، ومدى االهتمام بالنظافة 

الشخصية، وصوال ألعلى درجات السالمة 

الغذائية.

سينما المول )1(

3:00التاميلية

5:15أفتار

8:15الهندية

11:00الهندية

سينما المول )2(

3:15الهندية

6:00الهندية

8:45إبتسامة

11:00المالياالم

سينما المول )3(

3:00إيال بيال بينغو

4:45إيال بيال بينغو

6:30التاميلية

8:45التاميلية

11:15التاميلية

سينما كتارا )1(

6:30ابتسامه

8:45ابتسامة

11:00المنفذ

سينما كتارا )2(

5:30تذكرة إلي الجنة

8:00تذكرة إلي الجنة

10:00السيدة هاريس تذهب إلي باريس

سينما كتارا )3(

5:00اليتيمة، الجريمة األولي

7:15أفتار

10:30ابتسامة

سينما كتارا )4(

6:00الهندية

9:15الهندية

سينما رويال بالزا  )1(

3:00الهندية

6:00التاميلية

8:15الهندية

11:00التاميلية

سينما رويال بالزا )2(

3:00المالياالم

6:00الهندية

8:45التاميلية

11:00الهندية

سينما رويال بالزا )3(

3:15التاميلية

5:30أفتار

8:30ابتسامة

10:45المالياالم
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�شركة ديكوري�شن

للمقاوالت و�صيانة املباين

على امت اال�صتعداد لعمل جميع انواع ال�صيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - سرياميك - 

كهرباء -  انرتلوك( بافضل االسعار

55554845

لالستفسار : 40002222

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٤106

فقدان جواز �صفر
LR2640042: فقد جواز سفر رقم

باسم السيد/حسني يونس رزق، تأشرية رقم: 552022037525

عىل من يعثر عليه تسليمه للسفارة او القرب مركز للرشطه مشكورا.



أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotnail.com

قال سري السقطي، وكان أوحد زمانه في الورع 

والفقه: منذ ثالثين سنة، وأنا في االستغفار من 

قولي مرة: الحمد لله!

فقيل له: وكيف ذلك؟

فقال: وقع ببغداد حريق، فاستقبلني رجل وقال: 

نجا حانوتك!

فقلت: الحمد لله!

فأنا نادم من ذلك الوقت حيث أردت لنفسي خيرا 

من دون الناس!

 يقول النبي صلى الله عليه وسلم: »ال يؤمن 

أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه«!

وروى ابن الجوزي في كتابه »المنتظم« قال:

كان إبراهيم النخعي أعور العين، وكان تلميذه 

سليمان بن مهران أعمش، وفي يوم سارا في 

إحدى طرقات الكوفة يريدان المسجد، وبينما 

هما يسيران إذ قال إبراهيم النخعي: يا سليمان، 

هل لك أن تأخذ طريقا وآخذ أنا آخر؟ فإني أخشى 

إن رآنا سفهاء الناس أن يقولوا: أعور يقود أعمش! 

فيغتابون ويأثمون!

فقال له األعمش: يا أبا عمران، وما عليك أن نؤجر 

ويأثمون؟

 يا لنبل األوائل، وإحساسهم باآلخرين!

فسري السقطي يستغفر الله من حمده إياه أن 

سلمت دكانه من الحريق. فقد رأى أنه لم يتوجع 

لوجعهم، وأنه بحمده هذا قد أتى أنانية ال يجب 

أن يأتيها مسلم!

وحمد الله على نجاة دكانه ال شيء فيه بالطبع، 

على العكس، ولكنه من فرط نبله، الم نفسه 

ثالثين عاما عليها!

وهذا النخعي ال يحفل بدينه فقط، وإنما يحفل 

بدين الناس أيضا، فهو ال يريد أن يرافق األعمش 

خوف أن يأثم بعض السفهاء إذا اغتابوهما!

لقد بلغ به النبل مبلغا أن يفارق تلميذه خوفا على 

سيئة تكتب في صحيفة مسلم!

تراك وأنت ترى الالجئين في الخيم والبرد 

يعتصر قلوبهم، ويقطع أوصالهم كيف كان قلبك! 

فإن اعتصرت ألما، وبادرت ولو بالقليل فأنت على 

الطريق! وإن لم يتحرك لك جفن، فكبر على قلبك 

أربعا فإنه ميت وإن كان ينبض في صدرك!

تراك وأنت تتزينين للخروج من المنزل، هل 

سألت نفسك كم شخصا سينظر إليك، 

وتكونين سببا في شيوع الفاحشة بين الناس!

األمر أكبر من شعر مصفف، ومكياج أنيق، 

ورائحة فواحة، األمر دين الناس، فاتقي الله يا 

أختاه!

أستغفر الله من قولي: الحمد لله!
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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أنفلونزا قاتلة
حذرت وكالة األمن الصحي البريطانية، أمس، من 

انتشار ساللة قاتلة من فيروس االنفلونزا في أنحاء 

العالم، الفتة إلى أن تلك الساللة قد تشكل، خالل 

الشتاء المقبل، تهديدا للصحة العامة أكبر من 

فيروس كورونا.

وقالت سوزان هوبكينز كبير المستشارين الطبيين 

في الوكالة، في تصريح، إن فيروس كورونا سيظل 

تحديا كبيرا للسلطات الصحية، إال أن المستويات 

المنخفضة من المناعة المتبقية ضد االنفلونزا لدى 

عامة السكان تبقى مقلقة، مشددة على خطورة ساللة 

.H3N2 االنفلونزا من نوع

وتوقعت هوبكينز أن تنتشر االنفلونزا وأمراض الجهاز 

التنفسي األخرى على نطاق واسع هذا الشتاء، وذلك 

بعد أن تمت السيطرة عليها بشكل كبير أثناء 

فصلي الشتاء الماضيين من خالل فرض اإلغالق العام 

والتباعد االجتماعي في معظم بلدان العالم.. محذرة 

من أن ساللة االنفلونزا قد تسبب مرضا شديدا لدى 

المسنين والفئات التي تعاني من مشكالت صحية، 

مشددة على ضرورة الحصول على اللقاح الموسمي 

ألنه من المحتمل أن يكون منقذا للحياة.

وأضافت هوبكينز أنه من غير المحتمل أن يكون لدى 

األطفال أي مناعة طبيعية ضد االنفلونزا، وبالتالي من 

المهم بشكل خاص أن يحصلوا على اللقاح المضاد لها.

من جهته، حذر ستيف راسل، مدير قسم التطعيمات 

والمراقبة بهيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، من 

أن الشتاء المقبل سيكون األول الذي يشهد ما يطلق 

عليه الوباء الثنائي، حيث من المتوقع أن تعود موجة 

وباء كورونا لالرتفاع مصحوبة بزيادة في حالة اإلصابة 

باالنفلونزا.

بنية »المريخ«.. جافة

تشو  الصينية  التجوال  مركبة  اكتشفت 

لليابسة،  مخترق  رادار  باستخدام  رونغ 

للهيكل  الموقع  في  مسح  خالل  من  وذلك 

جافة  سطح  بنية  عن  المريخ  سطح  تحت 

على  يوتوبيا  بحوض  الطبقات  ومتعددة 

الكوكب األحمر )المريخ(.

عليه  هبطت  الذي  الحوض  أن  ويعتقد 

لم  لكن  قديما،  محيطا  كان  المركبة 

على  رصد  عبر  نتائج  أي  عن  الكشف  يتم 

كشفتها  التي  النتائج  منذ  الواقع  أرض 

الفضاء  لوكالة  التابعة   2  - فايكينغ  مهمة 

األميركية )ناسا( قبل 45 عاما.

األكاديمية  من  الباحثين  من  مجموعة  وقام 

الدقة  عالية  بدراسة  للعلوم  الصينية 

المريخ،  سطح  تحت  للصور  مفصلة 

رونغ«  »تشو  جمعتها  بيانات  باستخدام 

 1171 بلغت  مسافة  اجتيازها  عملية  إبان 

أجرت  مريخيا،  يوما   113 خالل  تقريبا  مترا 

 80 حوالي  إلى  يصل  ضوئيا  مسحا  خاللها 

مترا تحت سطح المريخ.

ووفقا للدراسة التي أجراها الخبراء، أشارت 

المريخية  التربة  أن  إلى  حرارية  محاكاة 

التي يبلغ عمقها 100 متر ال يمكن أن تحتوي 

بشكل مستقر على ماء سائل، وال محاليل 

الرغم  الكربونات، على  أو  ملحية للكبريتات 

الجليد  وجود  استبعاد  يمكن  ال  أنه  من 

المالح، وأن بنية السطح الضحل في مكان 

ويتم  الطبقات،  متعددة  رونغ«  »تشو  هبوط 

سمكها  يزيد  ال  التي  األولى،  طبقتها  تفسير 

عن 10 أمتار، على أنها ثرى المريخ.

التي  الثانية،  بالطبقة  يتعلق  ما  وحول 

تحتوي  مترا،   30 إلى   10 من  عمقها  يمتد 

تشكلت  أنها  يفترض  صخرية  كتل  على 

ويزداد  الماضية،  مليار  الـ1.6  األعوام  خالل 

تتكون  حين  في  العمق،  زيادة  مع  حجمها 

عمق  نطاق  في  تقع  التي  الثالثة،  الطبقة 

كتل  من  مترا،   80 إلى   30 من  يتراوح 

حدث  وقوع  إلى  يشير  ما  أكبر،  صخرية 

منذ  جوهرية  أكثر  وربما  أقدم  جيولوجي 

3.2 مليار عام. إلى   3.5

األرق المزمن.. خطر محدق
األرق  أن  حديثة  طبية  دراسة  كشفت 

في  خطيرة  تغييرات  إلى  يؤدي  المزمن 

احتمال  زيادة  شأنها  من  اإلنسان  جسم 

اإلصابة بأمراض كالقلب والسكري.

صحيفة  في  المنشورة  الدراسة  وبحسب 

المختصة  ميديسين«  »إكسبيريمنتال 

في الطب التجريبي، فإن األرق المزمن يزيد 

في  بااللتهاب  مرتبطة  مناعية  خاليا  إنتاج 

األرق  جسم اإلنسان، وال يقتصر تأثير هذا 

على زيادة تلك الخاليا المناعية في الجسم، 

في  مؤذية  تغييرات  حدوث  إلى  يؤدي  بل 

حمضها النووي.

وقال كاميرون ماكالبين الباحث المختص 

في  العصبية  والعلوم  القلب  أمراض  في 

في  سيناي«  »ماونت  بـ  الطب  مدرسة 

لستة  األرق  يمتد  عندما  إنه  نيويورك: 

تبدأ  السيئة  التغيرات  تلك  فإن  أسابيع، 

في الحصول بجسم اإلنسان.

زيادة  أي  العاملين  هذين  أن  إلى  وأشار 

الخاليا وحصول تغيرات في حمضها  تلك 

الجسم  عرضة  من  يزيدان  النووي، 

الجهاز  ويحتاج  القلب،  بأمراض  لإلصابة 

من  عدد  إلى  فعال  اإلنسان  لدى  المناعي 

خاليا االلتهاب حتى يظل قادرا على مواجهة 

إلى  ينقلب  األمر  لكن  والجروح،  العدوى 

ما  تفوق  استجابة  حصول  حال  في  ضده 

هو مطلوب.

وفي حال زيادة الخاليا المرتبطة بااللتهاب 

ينذر  ذلك  فإن  كبير،  مستوى  إلى 

باضطرابات في الجهاز المناعي، األمر الذي 

يفتح الباب أمام أمراض مزمنة.

 من جهته، قال الباحث ستيفن مالين: إن ما 

إليه الدراسة يكشف أهمية اتباع  توصلت 

عادات صحية في الخلود إلى النوم، من أجل 

إراحة الجسم، ويحتاج جسم اإلنسان إلى 

النوم، وفق أربع مراحل ضرورية، خالل الليلة 

من  المطلوب  القسط  ينال  حتى  الواحدة، 

الراحة.

في المرحلتين األولى والثانية، يبدأ الجسم 

في خفض اإليقاع الذي يعمل به في حالة 

تحضير  بمثابة  يكون  األمر  وهذا  اليقظة، 

للمرحلة الموالية التي تعرف بـ »نوم الموجة 

البطيئة«، وُيطلق عليها أيضا النوم العميق 

ألن االستيقاظ في هذه الحالة يكون أصعب 

مقارنة بالمرحلتين األوليين.

اكتشاف بقايا »جومفوثير«
خلص علماء في تشيلي إلى أن حيوان الجومفوثير المنقرض 

الذي ينتمي إلى عائلة الفيل عاش في جنوب البالد قبل آالف 

السنين وربما كان مستهدفا بعمليات صيد جماعي من جانب 

سكان المنطقة.

وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد اكتشافهم في اآلونة 

األخيرة حفريات للجومفوثير يعود تاريخها إلى 12 ألف عام 

بالقرب من بحيرة تاجوا المتفرعة من نهر جليدي في جنوب 

تشيلي، وكان وزن تلك المخلوقات الكبيرة يصل إلى 4 أطنان، 

وارتفاعها يناهز 3 أمتار، مما دفع العلماء إلى االعتقاد بأنها كانت 

هدفا للصيد الجماعي في المنطقة.


